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Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  19-7-17 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.Συσκευή απολίνωσης κιρσών οισοφάγου (Συσκευασία εργαλείων απολίνωσης με ταινία Speedband Superview 
Super 7, ενδοσκόπιο 8,6-11,5mm. Να περιέχει α) σωλήνα καταιόνησης και β) λαβή και εργαλείο απολίνωσης. 

2. Ψυχρά επιθέματα colpac 16x28.  

 

3. Ψυχρά επιθέματα colpac 28x36. 

 

4. Θερμά επιθέματα 25χ30. 

 

5. Λάστιχο ενδινάμωσης  5 M ,Νο 2.  

 

6. Λάστιχο ενδινάμωσης  5 M ,Νο 3. 

 

7 Λάστιχο ενδινάμωσης  5 M ,Νο 4. 

 

8.Καλώδιο σύνδεσης παροχής 02 (star-lumen tubing ) αποστειρωμένα .Να είναι μ.χ. και μήκους .4m, διάμετρος 14 F. 

 

9. Σάκοι κολοστομίας αυτοκόλλητοι με κολλητικό δύο στρωμάτων για διασφάλιση απορρόφησης και μη διάβρωσης. 

Το κολλητικό να είναι οβάλ με εγκοπές για εφαρμογή με μεγαλύτερη ασφάλεια και να φέρει φίλτρο διαφυγής αερίων. 

Να έχει επένδυση από μαλακό υποαλλεργικό κάλυμα, διαφανές με μέγεθος κοπής έως 80mm περίπου (δείγμα). 

 

10. Σύριγγες για τον εγχυτή του Αξονικού Τομογράφου τύπου MEDRAL (200 ml). 

 

11. Ράμμα απορροφήσιμο πολύκλωνο ταχείας απορρόφησης Νο 1 με στρογγυλή βελόνη 40 mm. 

 

12. Πεδίο Tur για ουρολογικές επεμβάσεις αποστειρωμένο διαστάσεων περίπου 1,50Χ1,70 cm από υλικό non wonen 

μεενσωματωμένη σακούλα συλλογή με φίλτρο συλλογής ιστοτεμαχίων, σύστημα παροχέτευσης υγρών και μεταλλικό 

έλασμα στη σακούλα. Δείγμα . 

 

13 Σινική μελάνη βαφής περιφακίου. 

 

14. Ενδοπεριφακικοί δακτύλιοι διαμέτρου 12,5 mm. 

 

15. Ενδοπεριφακικοί δακτύλιοι διαμέτρου 13 mm. 

 

16. Κλίπς δερματικού κρημνού τύπου Raney μιας χρήσης πλαστικά αποστειρωμένα για νευροχειρουργικές  

επεμβάσεις. 

 

17. Σέτ διαδερμικής γαστροστομίας .Ν α αποτελείται από διάφανο καθετήρα πολυαυρεθάνης 20F εξαιρετικά 

βιοσυμβατό .Ν α διαθέτει ευρύ εσωτερικό αυλό (τύπου wide bore).Nα παρέχει δυνατότητα σχηματισμού γωνία 90
0 

του σωλήνα εξωτερικά του σώματος του ασθενούς , με την βοήθεια του δίσκου στήριξης της συσκευής στο δέρμα, 
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χωρίς να τσακίζει. Να ειδικό θόλο από αφρό πολυουρεθάνης εξαιρετικής αντοχής , ο οποίος να συμπιέζεται 

διευκολύνοντας την εισαγωγή και να βοηθάει την αφαίρεση της συσκευής , με μία κίνηση του χεριού , χωρίς να 

απαιτείται ενδοσκοπική αφαίρεση (traction removai).Nα διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή εσωτερική διάμετρος του 

καθετήρα 20F για την τοποθέτηση νηστιδοστομίας 12F .Να συνοδεύται από πλήρες σετ εισαγωγής για τοποθέτηση 

με τη μέθοδο έλξεως (puii). Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία .Να διαθέτει έγκριση fda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  20-7-17 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  

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                
                            
 
 

                                                                                                 
 
 

 
 
 
 

 
 

      

 

      

 

ΑΔΑ: 6ΑΑ04690ΒΒ-ΣΘ8


		2017-07-13T10:46:55+0300
	Athens




