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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 7-7-17 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. Φίλτρα κατακράτησης μικροβίων μιάς χρήσης 

 

2. Χαρτί καταγραφής ρολό με Medronic Life Pack 20 ε Defibrilatur monitor 

 
 

3. Απολυμαντικό 10 lt ANIOS DJP για τη συσκευή απολύμανσης που διαθέτει το χειρουργείο. 

 

4. Πλέγμα από e-PTFE 100% διαστάσεων 18χ25 cm  

 
 

5.  Χειρουργικές διαθερμίες μπαταρίας μιας χρήσεως 

 

6. Πεδία άκρων για ορθοπεδικές επεμβάσεις διαστάσεων 220Χ320 cm αδιάβροχα αποστειρωμένα με 

ελαστική οπή. 

 
 

7. Κασσέτα BL5110 για το μηχάνημα φακοθρυψίας που έχει διατεθεί από την εταιρεία στον προηγούμενο 

διαγωνισμό ο οποίος έχει λήξει και βρίσκεται ο νέος σε εξέλιξη. 

 

8. Σύστημα πλύσης-αναρρόφησης λαπαροσκοπικών επεμβάσεων διαμέτρου 5 mm με ενσωματωμένους 

τύπου τρομπέτας. 

 
 

9. Σέτ trocar 5 mm αποτελούμενο από 2 κάνουλες και 1 στυλεό καισέτ trocar 5-11mm αποτελούμενο από 2 

κάνουλες και 1 στυλεό. 

 

10. Βούρτσες χειρουργείου αποστειρωμένες χωρίς αντησηπτικό μιας χρήσεως. 

 
 

11. Κυκλικοί αναστομωτήρες εντέρου με σπαστή κεφαλή 1)  26 mm,2) 29 mm,3) 32mm 

. 

12. Α) Κοπτορράπτες εντέρου 80mm + 5 mm και β)  ανταλλακτικές κασσέτες 80mm + 5 mm. 

 

13. Α) Κοπτορράπτες εντέρου 60 mm + 5 mm και β) ανταλλακτικές κασσέτες60 mm + 5 mm. 

 
 

14. Καθετήρες Folley παιδικοί με madren α) Νο 6  β) Νο 8  γ)Νο 10 (ΔΕΙΓΜΑ ). 

 

15. Μάσκες αερισμού για amba παιδικές ,διαφανής, με σιλικόνη, πολλαπλών χρήσεων. 1)Νο 0  2),Νο1 , 3) 

Νο2 ,4) Νο3 . 
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16. Λαρυγγική μάσκα μιας χρήσεως με γωνία και Cuff. Α) Νο 3 ,Β) Νο4.  

 

17. Σωληνάρια κενού αέρα, χωρίς αντιπηκτικό, με GEL διαχωρισμού διαστάσεων 16χ100mm και 

αναρροφούμενου όγκου αίματος :8-10 m Σωληνάρια βιοχημικού ελέγχου κενού αέρα, συνθετικά, 

άθραυστα, αποστειρωμένα, διαυγή, με πιεστό πώμα ασφαλείας στεγανής εφαρμογής και εύκολης 

διάτρησης.  

                     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

17.1)  Να είναι διαστάσεων 16Χ100mm, χωρίς αντιπηκτικό και να δέχονται αναρροφούμενο όγκο ολικού αίματος 

8-10mL. 

 

17.2)  Να έχουν gel διαχωρισμού και σε οποιαδήποτε συνθήκη φυγοκέντρησης να μην μένει ή ανιχνεύεται 

υπόλειμμα του gel εντός του ορού. 

 
 

17.3) Να έχουν ετικέτα σήμανσης με ένδειξη πλήρωσης, στην οποία θα αναγράφεται το CE, το LΟT  

παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και το REF. 

 

17.4) Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κλειστά προαναλυτικά συστήματα. 

 

17.5) Απαιτούνται τουλάχιστον 10 δείγματα για έλεγχο τήρησης όλων των παραπάνω προδιαγραφών πριν την  

         προμήθεια του ζητούμενου είδους. 

 

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  10-7-17 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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