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Η
 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  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ   >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 14-7-17 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 ) α) Περιχειρίδα  LARGE,μονού αυλού ,πολλαπλών χρήσεων με εσωτερικό πλενόμενο ασκό και 

 β )επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4,8 V 1650 m AH με κωδικό  48
 
Η907Ν-Ε για το ηλεκτρονικό 

πιεσόμετρο ΟΜRON HEM-907. 

 

2)Ένα πιεσόμετρο χειρός για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αιμοδοσίας με τις εξής τεχνικές 

προδιαγραφές: 

 

2.1) Σύγχρονης τεχνολογίας(να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας). 

2.2) Ανθεκτικό στα χτυπήματα. 

2.3) Σήμανση CE (σύμφωνα με την οδηγία 90/43/ΕΕC) 

2.4) Latex free,μη υδραργυρικό. 

2.5) Μικροφίλτρο  να προστατεύει  τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην υπάρχουν 

διαρροές. 

2.6) Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια. 

2.7) Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση. 

2.8) Μεγάλο καντράν 56-64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης. 

2.9) Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3 mmHg 

2.10) Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλλάσεται το γυαλί του καντράν από τα 

κτυπήματα. 

2.11) Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια ,ανθεκτικός ,υψηλής ποιότητας 

2.12) Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή ,για την 

καλύτερη χρήση. 

2.13) Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm 

2.14) Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον στους 

60
0 

C και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό διάλυμα. 

2.15) Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult,Medium,Large,η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο(χρατς) 

χωρίς μεταλλικό δακτύλιο, χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο. 

2.16) Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς. 

2.17) Πέντε (5)  χρόνια εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς ,για κατασκευαστικά ελαττώματα και καλή 

λειτουργία. 

 

3) Επιδαπέδιο ράφι ύψους 2 μέτρα ,βάθος 0,35 μέτρα και πλάτος περίπου ένα μέτρο, με τέσσερα 

χωρίσματα ανάμεσα, 0,40 μέτρα απόσταση το ένα χώρισμα από το άλλο. 

 

4) Μεταλλικό πατάρι στο αρχείο γραφείου κίνησης(επίπεδο-2) 
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5) Διαμόρφωση χώρου στον ημιώροφο για τη στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

Υλικά που θα χρειαστούν για το μεταλλικό πατάρι: 

 

120Χ60Χ3   (6μ) τεμάχια   15 

100Χ60Χ3   (6μ) τεμάχια   26 

60Χ40Χ2     (6μ) τεμάχια   20 

80Χ80Χ3     (6μ) τεμάχια   3 

Σκαλοπάτια  πλάτους 1,00μ, τεμάχια 10 

Ηλεκτρόδια 2,5 χιλ. πακέτα 10 

Κόφτες φ230   10 

30Χ30Χ1.50 (γαλβανιζέ)    (5) μέτρα ΤΜΧ 10 

38Χ38Χ1.50( γαλβανιζέ)                     ΤΜΧ10 

30Χ40Χ1.50( γαλβανιζέ                      ΤΜΧ10 

Πλέγμα κάγκελων διαστάσεων 2,00Χ5,00 (5Χ10) τεμάχια 

  

Ξυλουργικά: 

Φύλλα OSB 1.22Χ2.44 πάχους 18 χιλ. τεμάχια 3 

Χρώματα 

Μίνιο κιλά 20 

Ντουκόχρωμα κιλά 20.Οι ποσότητες μπορεί να αυξομειοθούν σε μικρό ποσοστό. 

 

6)Υλικά για τη διαμόρφωση χώρου στον ημιόροφο για τη στέγαση της τεχνικής υπηρεσίας.: 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση δυο εσωτερικών ξύλινων θυρών διαστάσεων 2,20Χ090 με ξύλινη κάσα και 

επένδυση MDF 

 

Ξύλινος  σκελετός διαστάσεων 1,00Χ10,00 και κάθετα ανά 1,00μ με ξύλο διατομής 6Χ8 εκ. με ξύλα 

πεύκης διαστάσεων 6Χ8 μέτρα μήκους 100μ 

 

Κατασκευή χωρίσματος με φύλλα μελαμίνης 12χιλ ύψος 1,80 μ που θα περιλαμβάνει τον ξύλινο σκελετό 

στήριξης των φύλλων μελαμίνης. 

 

Φύλλα μελαμίνης διαστάσεων 1,20Χ2,40 τεμάχια 8 

Φύλλα κόντρα πλακέ τμχ 5 

 

Ηλεκτρολογικό υλικό (Φωτιστικά σώματα, καλώδια ,σωληνώσεις κλπ) 

Πλαστικά φύλλα πάχους 3-4 χιλ μ2 12 

 

 

7) Δυο(2) συστήματα ρόδας βαρέως τύπου για σασί  θαλάμου Φ 125Χ40/Φ25 προς αντικατάσταση των 

παλαιών στον ανελκυστήρα των  απορριμμάτων. 

 

 

8) Τριάντα (30) πλήρους σετ βάσεων υγραντήρα . 

 

9) Είκοσι  (25) επιτοίχιων μπουκαλιών Οξυγόνου (Ο2) με πώμα. 

 

10) Τις εργασίες από πιστοποιημένη εταιρία στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου, των πυροσβεστήρων του 

Νοσοκομείου μας, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ,του Ξενώνα Μελισσάνθια και της Νοσηλευτικής Σχολή. Ο έλεγχος θα 

γίνει σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ52Β/20.1.05) «Προϋποθέσεις 

διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» και τις 

τροποποιήσεις αυτής. Μετά τον έλεγχο, ο προμηθευτής θα τοποθετήσει σε κάθε πυροσβεστήρα ξηρής 

σκόνης δακτύλιο ελέγχου, σύμφωνα με το αριθ. 1532/871/26.6.08 έγγραφο της Γ.Γ. Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης. Επίσης, θα τοποθετήσει σε όλους τους πυρ/ρες ετικέτα ελέγχου, στην οποία θα 

παρέχονται τα ακόλουθα δεδομένα: α) ελεγμένο από το αρμόδιο άτομο, β) ημερ/νία ελέγχου-
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συντήρησης (μήνας & έτος), γ) ημερ/νία επόμενου ελέγχου-συντήρησης (μήνας & έτος), δ) όνομα & 

διεύθυνση της αναγνωρισμένης εταιρείας. 

Μετά τον έλεγχο, η Αναγνωρισμένη Εταιρεία θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από το 

Αρμόδιο Άτομο για τη βεβαίωση του ελέγχου συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σύμφωνα 

με τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ 618/43, μαζί με φωτοαντίγραφο της Πιστοποίησης που κατέχει το 

Αρμόδιο Άτομο. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της Άδειας 

Λειτουργίας της Αναγνωρισμένης Εταιρείας. 

  Ο αριθμός των προς έλεγχο πυροσβεστήρων, ανά είδος, είναι: 

 

Είδος Τεμάχια 

Ξηρής σκόνης 2-3 kg 1 

Ξηρής σκόνης 6 kg 18 

Ξηρής σκόνης 12 kg 64 

Ξηρής σκόνης οροφής 12 kg 10 

Διοξειδίου άνθρακα 5 kg 53 

Διοξειδίου άνθρακα 2 kg 2 

Διοξειδίου άνθρακα 45 kg * 11 

AQUA BLUE 25 kg * 2 

 

* Μόνιμα συστήματα κατάσβεσης 

 

11) . Οκτώ (8) διπλών επιτοίχιων ροόμετρων Οξυγόνου (Ο2) τριών  θέσεων με νεφελοποιητή και 
υγραντήρα.   
  
12)  Ανταλλακτικά υλικά : 
 

 Ψυκτικό μέσο R134A                        : 1φιάλη 

 Ψυκτικό μέσο R407                           : 1φιάλη 

 Ψυκτικό μέσο R410                           : 1φιάλη 

 Συμπιεστής 3/8 R134A                       : 1τεμ. 

 Φίλτρα ¼ βαρέως τύπου                     : 10 τεμ. 

 Μοτέρ ανεμιστήρα ψυγείου 10watt     :10τεμ. 

 Χημικό υγρό καθαρισμού εξατμιστή   : 2τεμ.x4kgr 

 Κόλληση χαλκού Haris                       : 1kgr 

 Ασημοκόλληση                                   : 5 βέργες 
 

 
 

 

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  17-7-17 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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