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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 24-1-17 ημέρα Τετάρτη  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.Νατράσβεστος 120 λίτρα. 

 

2. Κλίπ ομφάλιου λώρου. 

.Προδιαγραφές : 

1) Να είναι ασφαλές, αποστειρωμένο,μιάς χρήσης και απαλλαγμένο από latex,silicone  PVC 

2) Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά τον τοκετό για να απολινώσει τον ομφάλιο λώρο πρίν από την κοπή του 

3) Να διαθέτει γραμμωτή λαβή ούτως ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση κατά την εφαρμογή 

4) Να διατηρεί ερμητικό κλείσιμο και να εφαρμόζει σταθερή πίεση σε κάθε μέγεθος ομφαλού, καθώς αυτός 

συρρικνώνεται 

5) Να διαθέτει προστατευτική οπή που περιορίζει τον ομφαλό ανάμεσα στις δύο οδοντωτές σιαγώνες για να 

περιορίσει την κίνηση 

6) Να είναι κατασκευασμένο χωρίς αιχμηρά άκρα που μπορεί να σκαλώσουν με απρόβλεπτες συνέπειες. 

7) Να ελέγχεται με πρωτοποριακό και αυστηρό σύστημα οπτικού ελέγχου από ακτίνες laser, ούτως ώστε να πληροί 

τις προδιαγραφές για τη χρήση του (απαράβατος όρος) 

8) Να διαθέτει διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας, ούτως ώστε να μην είναι δυνατό να ανοίξει (απαράβατος όρος) 

9) Να διαθέτει οδοντωτούς σιαγόνες για να αποτρέπεται η ολίσθηση του. 

10)Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό κλειδώματος (μάνταλο), ούτως ώστε να μην επιτρέπει το παραμικρό διάκενο 

(απαράβατος όρος) 

11) Να κατατεθεί δείγμα για την πλήρη γνώση του υλικού καθώς και της χρήσης, ούτως ώστε να γίνει επιλογή του 

κατάλληλου υλικού(απαράβατος όρος) 

12) Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE 

 

3. Ράμμα propylene  0 κόπτουσα  βελόνα 40mm  

 

4. Βουρτσάκια εργαλείων με νάιλον τρίχα  

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  25-1-17 ημέρα Πέμπτη  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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