
                                                                                         

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΆΡΤΑ  7-8-17  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     ΑΡΙΘΜ14344  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6

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  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 10-8-17 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.Γάζες ακτινοσκιερές 12play  10x10  

2. Γάζες ακτινοσκιερές 12play  10x20 

3.Xαρτί θερμογραφικό για ΗΚΓ NIHON KONDENEN CARDIOFAX Ecu-2350 κωδ.χαρτιού FQW210-140. 

4.Καταγραφικό χαρτί για κλίβανο ατμού σε ρολό για έλεγχο κύκλου αποστείρωσης. 

5. Φίλτρα χάρτινα μιας χρήσης για μεταλλικά κουτιά αποστείρωσης να φέρουν δείκτη αποστείρωσης.    

6. Καθετήρες couvelair  αιματουρίας 3way με μπαλονάκι 30/50ml ΝΟ16  από μαλακό κίτρινο latex 

ενισχυμένοι από νάιλον , με ευρείας οπές στο άκρο του .Να είναι επενδυμένοι με υδρόφιλη πολυουρεθάνη.  

7. Συνθετικό χειρουργικό ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από Πολυπροπυλένιο, οπλισμένο με 

βελόνα 1/2 κύκλου στρογγυλή 40χιλ. taper point, USP 0 και GAUGE 3.5 μήκους 75εκ. χρώματος μπλε. 

8. Χειρουργικό ράμμα ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, PM15016F4, USP - 5/0, GAUGE - 1, one needle, 3/8 circle, 

for skin, cutting, μία βελόνη, 3/8 κύκλου, για δέρμα, κόπτουσα, 45 CMS, 16 MM. 

9 Xειρουργικό ράμμα πολύκλωνο πλεκτό μη απορροφήσιμο από φυσικό μετάξι επικαλυμμένο με κερί και 

σιλικόνη, οπλισμένο με βελόνα 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα (reverse cutting), 45χιλ., USP 0 και 

GAUGE 3.5 μήκους 75εκ. 

10. Συνθετικό χειρουργικό ράμμα μονόκλωνο μη απορροφήσιμο από Πολυπροπυλένιο, οπλισμένο με 

βελόνα 3/8 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα (reverse cutting) 30χιλ., USP 2/0 και GAUGE 3 μήκους 75εκ. 

χρώματος μπλε. 

11.Αυτοκόλλητες θήκες αποστείρωσης για κλίβανο ατμού από τη μια πλευρά χαρτί από την άλλη πλαστικό 

μεγάλης αντοχής και δείκτη μάρτυρα αποστείρωσης διαστάσεων 300Χ450 CM. 

12.Γάζες απλές 12play 10x10 . 

13. Θήκες αυτοκόλλητες ή θερμοσυγκολλούμενες για κλίβανο STERRAD με διαπερατή όψη από υλικό 

Tyvek. Η άλλη όψη να είναι από διαφανές φιλμ από πολυαιθυλένιο πολυεστέρα με ενδείξεις για τον 

κλίβανο STERRAD, για την Αποστείρωση, για 1 μήνα περίπου. Διαστάσεων : α)150Χ270mm , 

β)200Χ40mm, γ)300Χ450mm  

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  11-8-17 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  

ΑΔΑ: ΩΣΠΚ4690ΒΒ-ΙΣΣ
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