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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6

Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                   ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                    47100- ΆΡΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127 
FAX : 2681021414-2681024814 
 
 
ΘΕΜΑ :<< ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 25-8-16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μμ στο  

οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση ) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των 

παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των τιμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :  

 

        1.Φλεβοκαθετήρες    18 G   ,20 G  και   22 G.ΔΕΙΓΜΑ  

2.Γάντια αποστειρωμένα χωρίς πούδρα     Ν 
ο
6 . ΔΕΙΓΜΑ 

3. Γάντια αποστειρωμένα χωρίς πούδρα     Ν 
ο
7. ΔΕΙΓΜΑ 

4. Γάντια αποστειρωμένα χωρίς πούδρα     Ν 
ο
7.5 . ΔΕΙΓΜΑ 

5. Γάντια αποστειρωμένα χωρίς πούδρα     Ν 
ο
8. ΔΕΙΓΜΑ 

6. Γάντια αποστειρωμένα χωρίς πούδρα     Ν 
ο
8.5 . ΔΕΙΓΜΑ  

7.Καθετήρες folley 2 way απλοί N
0
 6 . 

8. Καθετήρες folley 2 way απλοί N
0
 8. 

9.Σακοι αναρρόφησης 2litron με αντιμικροβιακά κοκία και εσωτερική βαλβίδα –φίλτρο . 

10.Φίλτρα λευκαφαίρεσης λευκών αιμοσφαιρίων  ανά την κλίνη. 

11.Ηλεκτρόδια προκάρδια αυτοκόλλητα μ.χ  

12.Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα χωρίς οπή 50χ50 περίπου.  

13.Δοχεία απόρριψης βελόνων 5.4 λίτρων.  

14. Υγρό ελαφριά αλκαλικό απορρυπαντικό για πλυντήρια εργαλείων  

Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια εργαλείων ,αλκαλικής σύστασης (PH.10) για ισχυρό 

καθαριστικό αποτέλεσμα . Να είναι χαμηλού αφρισμού ,μη καυστικού ,μη ερεθιστικό και μη επιβλαβές για τον 

χρήστη. .Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή. Να μην είναι διαβρωτικό και να 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμβατότητας από εταιρείες εργαλείων και πλυντηρίων. Ν δίνεται το κόστος 

διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση .Να φέρει σήμανση ce ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση 

ΓΧΚ. Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφάλειας σύμφωνα 1907/2006 με νομοθεσία του κράτος . 

15.Δοχεία απόρριψης βελονών πλαστικά 5,4 λίτρων περίπου. 

16. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με caff N
0
 6. ( Δείγμα) Nα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να 

μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκιερή γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον 

οδηγό (PILOT), πλήρωσης του CAFF, Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται 

το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο 

νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το Cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η 

βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF, για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος 

τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα 

17. Ενδοτραχειακοί σωλήνες με caff N
0
 8. ( Δείγμα) Nα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό μαλακό υλικό που να 

μην τραυματίζει αλλά και να μην κάμπτεται να έχουν ευδιάκριτη ακτινοσκιερή γραμμή , (δακτυλίδι) επάνω στον 

οδηγό (PILOT), πλήρωσης του CAFF, Για να εξασφαλίζει το σωστό βάθος του τραχειοσωλήνα , να αναγράφεται 

το νούμερο του .Το caff να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο 

νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση .Το Cuff να είναι κατασκευασμένο από υλικό που δεν θραύεται. Η 

βαλβίδα να είναι ανθεκτική για να μην ξεφουσκώνει μόνο του το CAFF, για να ξεφουσκώνει το σωστό βάθος 

τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα 

18.Ιμάντες ανάρτησης χειρός collar cuff  

19.Μάσκες οξυγόνου ενηλίκων(AEROLIN XL). 

20.Mάσκες οξυγόνου (γυαλάκια ). 

21.Καθετήρας  NELATON N
O 

10. 

22. Καθετήρας NELATON N
O 

14. 
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23. Λεπίδες με λαβή Ν
0 
11. 

24 Λεπίδες με λαβή Ν
0 
15. 

25 Λεπίδες με λαβή Ν
0 
21. 

26.Ορθoπεδικός  συνθετικός νάρθηκας 5cm (optima splint). 

27 Ορθοπεδικός συνθετικός νάρθηκας 7,5cm x4,5 cm  (optima splint). 

28. Ορθοπεδικός  συνθετικός νάρθηκας 10cm x4,5 cm  (optima splint). 

29. Ορθοπεδικός  συνθετικός νάρθηκας 12.5cm x4,5 cm  (optima splint). 

30. Ορθοπεδικός  συνθετικός νάρθηκας 15cm x4,5 cm  (optima splint). 

31. Χαρτοβάμβακας 5kg (πακέτο φύλλα) . 

32.Κυτία χάρτινα απορριμμάτων μολυσματικών υλικών 40 λίτρων . 

33.Κολάρα   Philadelphia  (S). 

34. Κολλάρα   Philadelphia (m). 

35.Στρωματοθήκες πλαστικές με λάστιχο.  

36.Αποστειρωμένη μετεγχειρητική επίδεσμοι με γάζα (αδιάβροχο)15χ20cm) περίπου. 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ                                      

 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  26-8-16 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και 

οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

   
                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
 

                                                   ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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