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 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 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.Φίλτρα για αντλία βρογχοαναρρόφησης RYTM-1000 MBAP 

2. Πουάρ μετάγγισης παραγώγων αίματος (500ml) πολλαπλών χρήσεων 

3.  Βιολογικός δείκτης για κλίβανο ατμού σε αμπούλα που δίνει αποτέλεσμα επώασης σε 1Q 

στους 135οC 

4. Θήκες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού α) 130χ280 περίπου και β)  90x260 περίπου . 

5. Βιολογικός δείκτης σε αμπούλα που δίνει επιθυμητό αποτέλεσμα σε 4h για κλίβανο 

πλάσματος STERRAD. 

6. Συσκευή αναρρόφησης βλέννης ενηλίκων με φιαλίδιο συλλογής (παγίδα), με μακρά 

ημερομηνία λήξης. 

7. Διπλωμένη γάζα σε πακέτα (10Χ20cm). 

8. Γάζες απλές 12play 5Χ5cm 

9Χαρτί αποστείρωσης μη αποστειρωμένο για περιτύλιξη υλικών και ενισχυμένο για 

ορθοπεδικά πακέτα 60Χ60cm χωρίς ύφανση με μεγάλη αντοχή και ασφάλεια κάτω από 

ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μπλε ή πράσινο να είναι και τα δύο φύλλα ίδιας ποιότητας 

αδιαπέραστο απ' το οινόπνευμα και τα αντισηπτικά, για την Αποστείρωση, για 1,5 μήνα, 

διαστάσεων α) 60Χ60cm περίπου β)100Χ100cm 

9. Χαρτί αποστείρωσης Tzay-Linez 30X50 ανθεκτικό στην υγρασία. 

10. Χαρτί αποστείρωσης μη αποστειρωμένο για τύλιγμα πακέτων σε υγρό κλίβανο, 

διαστάσεων 100Χ100cm, 

11.. Ρολό για κλίβανο πλάσματος (με πιέτα ή χωρίς πιέτα) από υλικό Τyvek. Η άλλη όψη να 

είναι διαφανές φιλμ από πολυαιθυλένιο πολυεστέρα, για την Απσοτείρωση, για 1 μήνα 

περίπου. Διαστάσεων : α)100mmX100m περίπου  τεμ.10, β)300mmX100m περίπου τεμ.10, 

γ)400mmX100m περίπου. 

12. Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού από την μια πλευρά χαρτί από την 

άλλη πλαστικό μεγάλης αντοχής και δείκτη μάρτυρα αποστείρωσης διαστάσεων 200χ400cm 

περίπου.  
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13.Νάρθηκες σημείου φλεβοκέντησης(  S) ΔΕΙΓΜΑ . 

14. Κρικοειδής σωλήνας για αναπνευστικά κυκλώματα σε κουλούρα 50 μέτρων και εσωτερική 

διάμετρο 22cm, μιας χρήσης. 

15. Απολυμαντικά μαντηλάκια εμποτισμένα σε διάλυμα 70% αλκοόλης και 2% χλωρεξιδίνης 

για απολύμανση. 

16. Βούρτσα αναρροφήσεων, για την Αποστείρωση, για 1 μήνα περίπου, διαστάσεων : 

α)40,5cmX7mm τεμ.10, β)40,5cmX5mm τεμ.10, γ)40cmX10mm τεμ.10, δ)40,5cmX12mm. 

 

 

 

 

 

 

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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