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 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                            ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127 
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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 12-1-17 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)  Κάλυμμα για λαπαρ/κές χολοκ/μές διαστάσεων 3Χ2Χ2,5 να έχει στηρίγματα αναρρόφησης και 

διαθερμιας, ανοιγμα πεδίου 30Χ35cm και πλευρικές θήκες για την τοποθέτηση λαπαρ/κων εργαλείων 

(ΔΕΙΓΜΑ) 

2) Σωλήνες αναρρόφησης με ρύγχος χωρίς οπή ελέγχου αέρα 

3) Σάκκοι ουρητηροστομίας αυτοκόλλητοι διάφανοι 

4) Συραπτικά δέρματος 35 αγκτήρων με clip τιτανίου μιάς χρήσεως 

5) Σάκκοι συλλογής παρασκευάσματος για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με πλήρες ανοιγόμενο 

μεταλλικό έλασμα 

6)Set trocar για λαπαρ/κες επεμβάσεις χολοκ/μης αποτελούμενο από: α) trocar 5mm μήκους 100mm και 

δύο αντίστοιχες κάνουλες με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και ενσωματωμένο αυτόματο μετατροπέα . 

β) trocar 5mm -11 mm μήκους 100mm και δύο αντίστοιχες κάνουλες με τα ίδια τεχνικά χαρακτητιστικά.    

7)α) Αντλίες για αρθροσκοπικές επεμβάσεις. 

    β) Γλύφανα shaver 3,5 mm. 

    γ) Γλύφανα shaver 4,8 mm. 

    Απαραίτητη προϋπόθεση στη μειωδότρια εταιρεία να διαθέσει πλήρη αρθρ/κο πύργο. 

8)Γάντια αυξημένης αντοχής για ορθοπεδικές επεμβάσεις Νο 8 

9) Καλώδια Η. εγκεφαλογραφήματος χρυσού κυαθίου10mm με οπή 2mm,30”,76cm για το μηχάνημα 

μελέτης ύπνου somno screen plus PSG+tele 

10)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. 
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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 

11 Xωνάκια 2,5mm, χωνάκια4mm, ΩΡΛ για το Π/Δ ιατρείο. 

12 Χαρτί Η.Κ.Γ.comen 300 σε ρολό 8mm και όχι πάνω από 20m 

 

 

        

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  13-1-17 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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