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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 : 2681361408 
 
 
ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΑΝΟΙΚΤΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 12-1-17 ημέρα Πέμπτη στο  

οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση )  στο FAX 2681361408 του Γενικού Νοσοκομείου 

Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των 

τιμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :  

 

 

1.Αισθητήρα οξυμετρίας για το φορητό οξύμετρο Microx ,G.E. με S/N:70611017  

  

Α) Αισθητήρας οξυμετρίας  ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων για το φορητό οξύμετρο microx , 

τεμάχια:1. 

 

2. Αισθητήρα οξυμετρίας για το επιτοίχιο μόνιτορ παρακολούθησης NIHON KOHDEN 

,model:BSM 3562 με S/N:62834   

 

Α) Αισθητήρας οξυμετρίας  ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων για το επιτοίχιο μόνιτορ 

παρακολούθησης NIHON KOHDEN ,model:BSM 3562 , τεμάχια:1. 

3. Δεκα-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος ασθενούς ,για τον ηλεκτροκαρδιογράφο 

Comen, model: CM 300 και S/N:30140108024N 

       Α) 10-πολικού καλωδίου ηλεκτροκαρδιογραφήματος ασθενούς ,για τον ηλεκτροκαρδιογράφο  
       Comen, model: CM 300, τεμάχια:1,(να προσφερθεί το γνήσιο καλώδιο). 
       
       4. Επαναφορτιζόμενη μπαταρίαςγια τον απινιδωτή - μόνιτορ παρακολούθησης  NIHON   
       KOHDEN ,model:TEC 5531K με S/N:82972     
  
      Α)  επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τον απινιδωτή - μόνιτορ παρακολούθησης  NIHON  
      KOHDEN ,model:TEC 5531K , τεμάχια:1. 
       
       5. Καλώδιο ασθενούς λήψης ηλεκτροκαρδιογραφήματος πενταπολικό    για το μόνιτορ  
       παρακολούθησης – απινιδωτή ZOLL ,model:M Series  με S/N:T03I51081   

     
       Α) Καλώδιο ασθενούς λήψης ηλεκτροκαρδιογραφήματος πενταπολικό , για το μόνιτορ  
       παρακολούθησης – απινιδωτή ZOLL ,model:M Series , τεμάχια:1. 
        
       6. Προέκταση καλωδίου οξυμετρίας και β) ενός(1) καλωδίου οξυμετρίας ενηλίκων πολλαπλών 
       χρήσεων ,για το μόνιτορ παρακολούθησης Mennen , model:Vita Logik 4500 , με 
       S/N:M08390014 και αισθητήρας 
 
       Α) Προέκταση καλωδίου οξυμετρίας για το μόνιτορ παρακολούθησης Mennen , model:Vita  
       Logik 4500,τεμάχια:1. 
 



                                                                                         

Β) Αισθητήρας οξυμετρίας ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων για το παραπάνω monitor 

 
Γ)  Καλώδιο τριπολικό οξυμετρίας ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων ,για το μόνιτορ παρακολούθησης 
Mennen , model:Vita Logik 4500,τεμάχια:1.   
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  13 -1-17 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:40 μμ θα διενεργηθεί η αξιολόγηση  των οικονομικών 

προσφορών.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

   
                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
                                                                                               
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                
                            
 
 

                                                                                                 
 
 

 
 
 
 

 
 

      

 

      

 


