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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   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 2-3-17 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.Κυκλώματα αναπνευστήρα bibap. 

2.  Λάμα δερμοτόμου BA708R 

3. Mερκούροχρώη (διάλυμαμεμβρωμίνης 2 ) 

 

4. Βάση πλαστική για Πλαστικές πλάκες γαλακτόχρωμες προσδιορισμού ομάδων αίματος 10Χ5 θέσεων. 

5. Βίδες Asnis 4mm annulated τιτανίου Κωδ 604622, κωδ 6046224 , κωδ 6046 226  
 
7. Πέταλα σκελετικής έλξης τύπο Doehler Α) 210x160mm/4mm   Β) 210Χ110mm/4mm. 
 
8.Κοίλος επαναχρησιμοποιούμενος φακός επαφής πολλαπλών χρήσεων για οπτικοποίηση του 
οπίσθιου ημιμορίου ολικής διαμέτρου 11 χιλιοστών  
 
9.Αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου να διαθέτουν μηχανισμό (αυτόματη απόρριψη του ρύγχους  να 
έχουν εύκολη βαθμονόμηση 20-200ml.  
 
5. Ράμμα μονόκλωνο μακροχρόνιας στήριξης από πολυδιοξανόνη N01,5 με βελόνη ενισχυμένη 
κόπτουσα 48mm .Απαραίτητο για συρραφή τένοντα. 
 
6. Πλεκτό μετάξι με βελόνη 2/0 gauce 3 ,3/8 κύκλου κόπτουσα (δέρματος ), μήκους ράμματος 45, μήκος 
βελόνα. 
 
7.Φιαλίδιο τεστ παπ 20ml (Μ ε τη μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης) . 
-Να διατίθεται  από τον κατασκευαστικό οίκο των προσφερομένων ειδών iso 13485¨2003 kai declaration 
of cohformity accordig to ih vitro diagnostic medicai devices 98/79EC για τα προσφερόμενα 
αντιδραστήρια  
-Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό 
αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα )προτείνονται από το εν 
λόγω οίκο για κανονική χρήση ,ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του 
μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.  
-Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι 
εξουσιοδοτημένη ως την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης 
(service,ανταλλακτικά κ.λ.π.)και ότο στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκους 
κατασκευής .Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την  
βεβαίωση.  
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-Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει τμήμα service με πιστοποιημένα όργανα για την βαθμονόμηση και 
τεχνική υποστήριξη του του συστήματος TP2000 ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, όπως κιτ βαθμονόμησης 
και πολύμετρο. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις . 
-Το φιαλίδιο να διαθέτει πιστοποίηση F.D.A για την εξέταση του HPV. 
-Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για παπ τεστ με τη μέθοδο της 
κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου 20ml 
.Η σύσταση του διαλύματος να έχει ως βάση την Μεθανόλη.  

 

 

 
 

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  3-3-17 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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