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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΕΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ    >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  29-6-17 ημέρα Πέμπτη 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. Επιθέματα κατακλίσεων και επούλωσης τραυμάτων με υδροενεργό άργυρο, χωρίς silver 

σουλφοδιαζίνη, ομοιόμορφα κατανεμημένο με ειδικό σχήμα κόκκυγα 23Χ23 περίπου. 

2. Αυτοκόλλητο επίθεμα κατάκλισης και επούλωσης τραυμάτων με υδροενεργό άργυρο, χωρίς silver 

σουλφοδιαζίνη, ομοιόμορφα κατανεμημένο με περιμετρικό υποαλλεργικό φυσικό κολλητικό  20Χ20 

περίπου. 

3. Καθετήρες Tieman από κόκκινο Latex  No 16 και Νο18 ( δείγμα). 

4. Καθετήρες Tieman σιλικόνης με μπαλονάκι όχι σιλικοναρισμένη  No 16 και Νο14 (δείγμα). 

5. Καθετήρες Couvelaire 3way, Νο16 και Νο18  ( δείγμα). 

6. Μικροκυβέτες μέτρησης αιμοσφαιρίνης μιας χρήσεως με αντιδραστήριο σε στερεά μορφή. Να 

παραχωρηθεί αιμοσφαιρινόμετρο. 

7. Σωληνάρια vacutainer 10ml αποστειρωμένα διαυγή μιας χρήσεως με πώμα ασφαλείας με 

αντιπηκτικό EDTA K2 180 MG (16X100).Πλαστικά σωληνάρια γενικής αίματος κενού αέρα, 

συνθετικά ,άθραυστα ,αποστειρωμένα, διαυγή, με πιεστό πώμα ασφαλείας στεγανής εφαρμογής 

και εύκολης διάτρησης .Τα σωληνάρια πρέπει να είναι διαστάσεων 16χ100mm,να φέρουν 

αντιπηκτικό 18,0mg EDTA K2 (spray dried) και να δέχονται όγκο δείγματος ολικού αίματος 10mi. 

Tα σωληνάρια πρέπει να έχουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία σήμανσης δείγματος 

Στο σωληνάριο πρέπει να αναγράφεται το CE το LOT παταγωγής ,η μέθοδο αποστείρωσης και το 

REF. Το σωληνάρια πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλειστά προαναλυτικά συστήματα 

.Προτινώμενη  η συσκευασία των 100 σωληναρίων. Δείγμα απαραίτητα.  

8      Σάκοι παρεντερικής χορήγησης υγρών 3000ml. Να διαθέτουν διπλό σύστημα, τύπου συσκευής  

         ορού, μεγάλης διαμέτρου που να διευκολύνουν το γέμισμα του σάκου γρήγορα με το   

         επιθυμούμενο παρεντερικό υγρό και αυτό το σύστημα να είναι αποσπώμενο πλήρως από τον 

         σάκο, ( δείγμα).  

9       Απορρυπαντικό για πλύσιμο εργαλείων στο πλυντήριο (χαμηλού αφρισμού - μη καυστικό, μη 

          ερεθιστικό και μη επιβλαβές για το χρήση. 

10.    Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff, (απλά τραχειοστόμια) χαμηλού όγκου, χαμηλής πίεσης, Νο 8. 

        ( δείγμα). 

11.    Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff, (απλά τραχειοστόμια) χαμηλού όγκου, χαμηλής πίεσης, Νο 8,5 

         ( δείγμα). 

12.    Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff, (απλά τραχειοστόμια) χαμηλού όγκου, χαμηλής πίεσης, Νο 7,5 

         ( δείγμα). 

13.    Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff, (απλά τραχειοστόμια) χαμηλού όγκου, χαμηλής πίεσης, Νο 7 

        ( δείγμα). 

14.    Καθετήρας κεντρικής φλέβας 3 αυλών. Καθετήρας κεντρικής φλεβικής προσπέλασης που να 

ΑΔΑ: 7ΥΕΩ4690ΒΒ-64Δ



       διαθέτει μαλακό και εύκαμπτο ατραυματικό άκρο. Η εξωτερική διάμετρος του καθετήρα να είναι 7Fr.  

       Να διατίθεται σε μήκος 20 και 30cm για σφαγιτιδική ή υποκλείδιο προσπέλαση. Το εσωτερικό εύρος  

       των αυλών αν είναι 16/18/18 G. Το οδηγό συρμα να μην τσακίζει κατά την χρήση. Να διατίθεται set  

       με βελόνες 18G, 22G και φλεβοκαθετήρας 16G, 

     

 

 

 

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  30-6-17 ημέρα Παρασκευή   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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