
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα 21/2/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθ. 3479 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
Γραφείο :  Αποθήκη  Υλικού                           ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 
                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361315 
Fax : 2681361408 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    >> 
 

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 24-2-17 ημέρα Παρασκευή  και ώρα             

2.00 μμ στο  Γραφείο Αποθήκης Υλικού  του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω 

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

 

                                                                                                                                                                                                    

1   Σεντόνι  ρολό εξεταστικό αδιάβροχο 50 χ 50 εκ. 
                                                                                                                  

2.  Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα 1,50 χ 1,80 εκ                                                                                                                                                                                               
 

3  Γλωσσοπίεστρα αποστειρωμένα (ξύλινα ) μιας χρήσης  

 

4.  Φλεβοκαθετήρες με βαλβίδα 18 G 
 

5.  Επίδεσμος βάμβακος  ORTHOPAN  20 cm 
 

6.   Eπίδεσμος αυτοκόλλητος ισχυρός tensoplast 10 cm 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

7.    Επίδεσμος συνθετικού γύψου 12,7 χ 3,6 (optima cast ) 
 

8.    Επίδεσμος συνθετικού γύψου 10 χ 3,6 (optima cast ) 
 

9.    Επίδεσμος συνθετικού γύψου 7.5 χ 3,6 (optima cast ) 
 

10.    Επίδεσμος συνθετικού γύψου 5.01 χ 3,6 (optima cast ) 
 

11.   Nεφροειδή χάρτινα μιας χρήσης 
 

12.  Δοχεία απόρριψης μολυσματικών χάρτινα κίτρινα 40 λίτρων 
 

13.  Δοχεία απόρριψης μολυσματικών χάρτινα κόκκινα  40 λίτρων 
                                                                                                      



 

14. Απολυμαντικό διάλυμα επιφανειών (surfanius) των 5 λίτρων. Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό – 
καθαριστικό επιφανειών ,χώρων και εξοπλισμού ( δάπεδα , τοίχοι σε χειρουργεία, ΜΕΘ ,μηχανήματα 
χειρουργείου , θερμοκοιτίδες ). Να είναι βακτηριοκτόνο , μυκητοκτόνο , φυματοκτόνο και ιοκτόνο (HIV, 
HBV, HCV , κ.τ.λ. .Να είναι άοσμο ή με ευχάριστη οσμή.  Να μην περιέχει αλδεύδες , φαινόλες ή χλώριο.     
Να αναφέρεται η δοσολογία και ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού 
αποτελέσματος. Ν α μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά.  Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ.   
Να κατατεθούν τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα φυλλάδια καθώς και η πιστή αυτών μετάφραση στα ελληνικά. 

                                                                                                                                                                                                                     
 
 

                           
                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               
Στις 27-2-17 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μμ. θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 

 
 
                                                                                                      

 


