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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 12-5-17 ημέρα   Παρασκευή  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.Συσκευή μετάγγισης αίματος και παραγώγων με ογκομετρική συσκευή Solouset.  

 

1.1. Να είναι στείρα, ελεύθερη πυρετογόνων, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο 

1.2. Να είναι μιας χρήσεως.  

1.3. Να έχει  ογκομετρική προχοϊδα  χωρητικότητας 100ml,  και ξεχωριστή υποδοχή για προσθήκη ενέσιμων 

υγρών, με βαλβίδα ρυθμιστή ροής, φίλτρο αέρος και να έχει διαφανή σταγονοθάλαμο από PVC, με φίλτρο 

διαλύματος και βελόνα μικροσταγόνων. 

1.4. Στο τμήμα σύνδεσης (με εσωτερικό κώνο τύπου LUER LOCK) να μην υπάρχει διαφυγή αέρα. 

1.5. Ο σωλήνας να είναι εύκαμπτος, άχρωμος και διαφανής από PVC 3*4,1mm, το μήκος του  να είναι 

τουλάχιστον 160cm και να έχει πώμα στον πυθμένα 

1.6. Να έχει πλάγια διακλάδωση  «Υ» 

1.7. Να έχει βάση με ροδίσκο ρυθμιστή ροής 

1.8. Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση και να απομακρύνονται 

εύκολα. 

1.9. Το συσκευής να είναι τουλάχιστον 200cm 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής 
1. Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να είναι πιστοποιημένες από κοινοποιημένο  

οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός  
από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του  
τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την  
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 Εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ  

«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»-ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 
2. Οι προσφερόμενες συσκευές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του  

εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 8536-4:2007. 
3. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων. 
4. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: 
i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο 

κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει 
να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

ii. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
iii. Η μέθοδος αποστείρωσης 
iv. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 
v. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 
vi. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 
vii. οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
viii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη. 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 
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5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο 
κατασκευής των συσκευών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

6. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των συσκευών δεν θα πρέπει να 
απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 

7. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και 
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων 
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που 
θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 
130648 -ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 
 

Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος 
της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται  
ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με το ανωτέρω πρότυπο. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο 
μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

 

2. Βίδες Asnis 4mm annulated τιτανίου Κωδ 604622, κωδ 6046224 , κωδ 6046 226 

 

3. Μερκουροχρώη (διάλυμα μερβρωμίνης 2%).. 

 4. Αυτοκόλλητα patch μηχανήματος μετρητή ίκτερου. 

 

5. Στρογγυλές αυτοκόλλητες ταινίες ,διαμέτρου 1cm περίπου , από φυσικό υποαλλεργικό υλικό, με  δυνατότητα να  

αερίζεται το δέρμα , ισχυρά κολλητικές για την σταθεροποίηση ηλεκτροδίων διαμέτρου 93-05 cm Στο δέρμα .Να 

σταλεί δείγμα. 

 

6. Κοίλος επαναχρησιμοποιούμενος φακός επαφής πολλαπλών χρήσεων για οπτικοποίηση του οπίσθιου ημιμορίου 

ολικής διαμέτρου 11 χιλιοστών. 

 

7. Αυτόματες πιπέτες μεταβλητού όγκου να διαθέτουν μηχανισμό (αυτόματη απόρριψη του ρύγχους  να έχουν εύκολη 

βαθμονόμηση 20-200ml.    

8. Μαιευτικά τολύπια ακτινοσκιερά 8cmx8cm( κουκουτσάκια ).       

 

9.Φιαλίδια 5ml με αντιπηκτικό EDTA συντηρητικό και φθοριούχα ιόντα (πορτοκαλί πώμα)  

 

10. Aσκοί αναρρόφησης μ.χ. για Olympus wwu2 και φίλτρο δείγμα . 

11.Σιελαντλίες 

 

12 Οδηγοί  τραχειοσωλήνων (στυλεοί) να είναι ατραυματικοί εύκαμπτοι, αποστειρωμένοι με μαλακό περιφερικό 

άκρο . Νο16  (ΔΕΙΓΜΑ ). 

 
 
 

 

  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  15-5-17 ημέρα Δευτέρα  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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