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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. Επισκευή και  προληπτική συντήρηση της χειρουργικής τράπεζας MURANAKA , model: 
OL-202P. 
 
Τεχνικές προδιαγραφές:  
 
-.Να γίνει επισκευή μηχανισμού ανύψωσης και επαναφοράς της τράπεζας. 
 -.Να γίνει επισκευή του συστήματος πέδησης. 
-.Να γίνει γενικό service της χειρουργικής τράπεζας. 
-.Να γίνει προσθήκη υδραυλικών υγρών. 
-.Να γίνει έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας κατά IEC 60601-1. 
-.Να γίνει καθαρισμός και λίπανση.  
-.Η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 (εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη ιατρικών μηχανημάτων).Επίσης να δοθούν βεβαιώσεις καλής συνεργασίας με 
άλλα νοσοκομεία ,σχετικά με την ανάθεση σε συντήρηση και επισκευή χειρουργικών 
τραπεζών. 
-.Η εταιρεία υποχρεούται στην προσφορά της να καταθέσει φύλλο συμμόρφωσης. 
-.Να δοθεί εγγύηση για τις προσφερόμενες τεχνικές εργασίες και ανταλλακτικά που θα 
χρησιμοποιηθούν  τουλάχιστον διάρκειας έξι (6) μηνών. 
 
2 Α) (10) Δέκα περιχειρίδων διπλού αυλού ενηλίκων για χρήση σε επιτοίχια πιεσόμετρα   
   Β) Πουάρ πιεσομέτρου . 
 
3) Μιας (1) περιχειρίδας ενηλίκων διπλού αυλού μεγέθους  large για χρήση στο πιεσόμετρο 
PROCΑRE 400 TΗΣ GENERAL ELECTRIC . 
 
 4) Προμήθεια ενός παιδιατρικού αισθητήρα οξυμετρίας  για το    παλμικό οξύμετρου NONIM 
2500A 
  
5) Προμήθεια μιας πενόμενης περιχειρίδας διπλού αυλού ενηλίκων με εσωτερικό ανεξάρτητο 
αεροθάλαμο για χρήση σε πιεσόμετρο χειρός . 
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6) Προμήθεια ενός DRIVE SF CARD 3,5’’ ΓΙΑ ΤΟ HOLTER AR4 
 
 

 

 

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  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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