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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. TIMMAN FOLLEY από κόκκινο LATEX.( ΔΕΙΓΜΑ ). 

2.Δερματικές έλξεις ενηλίκων . 

3. Δερματικές έλξεις παίδων 

4. Υποσέντονα μ.χ. μεγάλα 80χ1.80 περίπου. 

5.Σάκοι περισυλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 10mm από ανθεκτικό υλικό με στυλεό εφαρμογής 

και ένδειξη για την κατεύθυνση του ανοίγματος και ράμμα περίπαρσης πλήρης ανοιγόμενη μεταλλική 

στεφάνη . 

6.Μ ητροσκόπια πλαστικά μ.χ (Μ). 

7.Ποδιές αδιάβροχες ζελατινέ μ.χ. με λαιμοδέτη  

8. Κάλυμμα ακτινοσκοπικού   c -arm  (90χ220 cm  )περίπου. 

9.Συσκευές AGILIA fressenius VLST-10. 

10.Πεδία U για ορθοπεδικές επεμβάσεις διαστάσεων 200χ260cm. 

11.Πεδία άκρων με ελαστική οπή διαστάσεων 220χ320cm. 

12.Αντλία αρθροσκόπησης .Η μειοδότρια εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει αρθρ/κό πύργο . 

13.Γάζες απλές 10χ10 (12 play). 

14 .Καθετήρας tieman folley σιλικόνης με μαλακό κωνικό άκρο Ν
Ο
 12( ΔΕΙΓΜΑ ). 

15.Βραχιολάκι –ταυτότητα ενηλίκων. 

16. Αντικειμενοφόρες πλάκες SUPER FROST διαστ.25χ27χ1 χιλ. Διπλοτροχισμένες 45 μοιρών με 

κομμένες τις γωνίες .Το ένα άκρο να είναι καλυμμένο με ειδική λευκού χρώματος κεραμική ουσία για 

ανεξίτηλη καταγραφή στοιχείων ΔΕΙΓΜΑ . 

17.Κόλλα ENTELLAN επικάλυψης πλακιδίων 500ml. 

18. A) Σετ δοχείων συλλογής εκκρίσεων 1000ml με αποσπώμενο σάκο συλλογής εκκρίσεων από το 

κάνιστρο με ζελοποιητική - απολυμαντική σκόνη και ενσωματωμένο φίλτρο και βαλβίδα (  τα υλικά να 

είναι συμβατά με το μηχάνημα vat) 

 

Β) Σετ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης τραυμάτων νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη για δράση 

κατά των μεταλλοπρωτεασών small 10*15*3 cm ( τα υλικά να είναι συμβατά με το μηχάνημα vat) 

 

Γ) Σετ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης τραυμάτων νανοτεχνολογιας με ολιγοσακχαρίτη για δράση 

κατά των μεταλλοπρωτεασών medium 13*18*3 cm ( τα υλικά να είναι συμβατά με το μηχάνημα vat)   

    

Δ)   Σετ σπόγγου επιτάχυνσης επούλωσης τραυμάτων νανοτεχνολογιας με ολιγοσακχαρίτη για δράση 

κατά των μεταλλοπρωτεασών LARGE 15*25*3 CM ( ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ VAT). 
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19. Αποστειρωμένο αλγητικό κορδόνι με ιονικό άργυρο υπό μορφή συμπλοκου και προσθήκη 

κυτταρίνης και υαλουρονικού οξύ. Διαστάσεων 2cm (πλάτος ) και μέχρι 45cm (μήκος).Για έλκη με ιστικό 

έλειμμα.  

20.Α) Ράμμα silk 8/0 με κυρτή σπάτουλα διπλή 6mm. 

Β) Ράμμα silk 7/0  με κυρτή σπάτουλα διπλή 6mm. 

Γ) Ράμμα silk 6/0 σπάτουλα ¼ διπλή 8mm βελόνη.  

21.Α) Ράμμα prolene 7/0  με βελόνη κυρτή στρογγυλή διπλή 8mm για ορθοπεδικές επεμβάσεις. 

B) Ράμμα prolene 8/0  με βελόνη κυρτή στρογγυλή διπλή 8mm για ορθοπεδικές επεμβάσεις. 

 

     

 

 

 

 

 

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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