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

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 31-5-17 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. FILMS ακτινολογικού 35X43    

2. FILMS ακτινολογικού 24Χ30  

3.  Κουβέρτες ψύξης-θέρμανσης για το μηχάνημα Blanketro  

4. Αναλώσιμο cuff μιας χρήσης για πρόληψη θρομβώσεων συμβατό με μηχάνημα DACE DVT,A) 
(M), B) (L). 

5. Συρραπτικά δέρματος 35 αγκτήρων αποστειρωμένα μιας χρήσεως με clip τιτανίου 

6. Κάνουλες κυστοτόμοι κεκαμένοι 27g, μιας χρήσεως 

7. Κάνουλες υδροδιαχωρισμού 27g με γωνία, μιας χρήσεως 

8. Κάλυμμα κάμερας λαπαροσκοπίου τηλεσκοπικό 14cmΧ250cm με ειδικό αυτοκόλλητο 
σύνδεσης με την οπτική του λαπαροσκοπίου. 

9. Κασέτα αποστείρωσης. Να διαρκεί για πέντε κύκλους και να περιέχει υπεροξείδιο του 
υδρογόνου σε περιεκτικότητα 58% κατανεμημένο σε δέκα φιαλίδια στο εσωτερικό της. Να 
περιλαμβάνει χημικό δείκτη STERRAD. 

10. TROKAR θώρακος Νο 12, Νο 24, Νο 28, Νο 32 

11. Συσκευές ακτινοσκιερές αντλιών χορήγησης φαρμάκων συμβατές με αντλία Agilia Fresenius 
κωδ.VL-ST10 

12. Χαρτί ΗΚΓ comen 300 σε ρολό 8mm και όχι πάνω από 20m. 

13. Πολύβρυσα  5 στροφίγγων (5 way )  Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφίγγων τύπου 3way 

σε σειρά ,με ξεχωριστές χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου 

κλειστού συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών .Να διαθέτουν 

ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους 200cm από πολυθυλαίνιο με 

διατομή αυλού 2.5 χ 4.1m Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex. ειδικότερα οι 

βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) να είναι 

βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης ,περίπου 0.05 ml (να 

διαθέτουν στοιχεία ) β) εντελώς διαφανείς ,χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια 

σύνδεσης γ) συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min δ) με ευθεία 

και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας προστατευμένης από 

σπασίματα κατά την σύνδεση τους. 

13. Οπίσθιος πωματισμός ρινός 

ΑΔΑ: 7ΙΠΡ4690ΒΒ-Τ4Μ



                                                                                         

14. Μορφομετατροπέας αιματηρών πιέσεων (Transducer) συμβατός με monitor Intelline MP60 

15. SET περικαρδιακέντησης. 

16. Ιξωδοελαστικό διάλυμα συνδυασμου υαλουρουνικού νατρίου 1.37% και μεθυλσελουλόζης 
0.57% 

 

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  1-6-17 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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