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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 5-4-17 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. Απολυμαντικό αλκοολούχο, για επιφάνειες μηχανημάτων και χειρουργικά τραπέζια. 

Σε συσκευασία μέχρι 1000ml με συσκευή ψεκασμού. (Να μην περιέχει αλδεΰδες , να 

περιέχει αλκοόλες, να είναι μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HBV-HIV). Να 

είναι συμβατό με μεταλλικές επιφάνειες. Να δρα σε 5 sec και να αναφέρετε. Να έχει  

άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ και σήμανση CE. 

2. Κάλυμμα λαπαρασκοπικής χολοκ/μής μ.χ .Να είναι κατασκευασμένα από υλικό που 

δεν αφήνει χνούδι , υγροαπωθητικό.1) Να είναι κατασκευασμένα από υλικό που δεν 

αφήνει χνούδι , υγροαπωθητικό. 2) Να είναι αποστειρωμένο σε πλήρη αδιάβροχη 

συσκευασία .3) Να είναι διαστάσεων 3χ2χ2,5cm περίπου .Να έχει στήρίγματα 

αναρρόφησης και διαθερμίας , άνοιγμα πεδίου 30χ35 cm με αυτοκόλλητη  ταινία 

περιμετρικά και πλευρικές  θήκες για την τοποθέτηση λαπαρασκοπικών εργαλειών 

και υποδοχές συγράτησης καλωδίων ΔΕΙΓΜΑ 

3. Πεδία u για ορθοπεδικέςς επεμβάσεις τριών στρωμάτων διαστάσεων 200χ 260 

περίπου. ΔΕΙΓΜΑ  

4. Μαρκαδόροι σώματος αποστειρωμένοι με σήμανση και χάρακα μ.χ 

5. Λιπαντικό sray ιατρικών εργαλείων χειρουργικών. 

6. Εκριζωτές κιρσών (Striper) 90 cm μήκους -100cm 

7. Καθετήρες 3way Dufour  μέγέθους με μπαλόνιν 30/50mlαπό μαλακό κίτρινο latex 

ενισχυμένοι από νάιλον , με ευρείας οπές στο άκρο του. Να είναι επενδυμένοι με 

υδρόφιλη πολυουρεθάνη. ΝΟ18 ΝΟ 20. 

8. Καθετήρες 3way covelaire μέγέθους με μπαλόνιν 30/50mlαπό μαλακό κίτρινο latex 

ενισχυμένοι από νάιλον ,με ευρείας οπές στο άκρο του.Να είναι επενδυμένοι με 

υδρόφιλη πολυουρεθάνη. ΝΟ18 ΝΟ 20. 

9. Πλάκες γείωσης με διπλή αγωγιμη επιφάνεια μ.χ αυτοκόλλητη. 

10. Πεδία  για οφθαλμολογικές  επεμβάσεις  διαστάσεων 120χ 170cm με σάκκους 

περισυλλογής υγρών εκατέρωθεν του πεδίου με ενσωματωμένο τεμνώμενο 

οθώνιο.χωρίς οπή. 

ΑΔΑ: 70ΝΞ4690ΒΒ-ΑΣΔ



                                                                                         

11. Πυκνά διαλύματα αιμοκάθαρσης για όλους τους τύπους μηχανημάτων σε μπετόν σε 5 

λίτρων όχι για διαβατικούς. 

12. Σετ καθετήρων αιμοκάθαρσης στην έναρξη και στη λήξη. 

13. Υδατοπαγίδες για τα μηχανήματα αναισθησίας leon plus. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

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  6-4-17 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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