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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 : 2681024814 -2681021414  
 
 
ΘΕΜΑ :<< ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Α)   ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ   ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ  Β)ΓΙΑ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ >>. 

            

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ  22-8-17 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ   ΚΑΙ 

ΩΡΑ 2.00 ΜΜ ΣΤΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΆΡΤΑΣ :   

 

Α) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

1. Ποδιά ακτινοπροστασίας γεννητικών οργάνων 

Να παρέχει ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου στο σημείο του χρήστη που εφαρμόζεται ίσο με 
0.50 mmPb. 
Κάθε ποδιά θα διαθέτει ρυθμιζόμενη ζώνη συγκράτησης η οποία θα εφαρμόζει στην μέση του εξεταζόμενου. 
10Χ10 εκατοστά νεογνων  
20Χ20 εκατοστά βρεφων       
30Χ30  εκατοστά νηπίων   
40Χ40 εκατοστά εφήβων   
50Χ50 εκατοστά ενηλίκων   
60 Χ 60  για τους υπέρβαρους  
  

2. Ποδιά  ολόσωμη ακτινοπροστασίας παιδική 

 
Με ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου στο εμπρόσθιο μέρος  του χρήστη ίσο με 0.50 mmPb. 
Να είναι εύκαμπτη  και εξωτερικά να περιβάλλεται με το ειδικό ύφασμα  pvc . 

Α) Μια ποδιά κατάλληλη για παιδιά ηλικίας από 5 εώς 8 χρόνων   

        Β) Μια ποδιά κατάλληλη για παιδιά ηλικίας από 8 εώς 14 χρόνων  

 
3. Ποδιά ακτινοπροστασίας παιδική 

Παιδική φούστα με ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου στο εμπρόσθιο μέρος  του χρήστη ίσο με 
0.50 mmPb και 0.25 mmPb στην οπίσθια. 
Να είναι εύκαμπτη  και εξωτερικά να περιβάλλεται με το ειδικό ύφασμα   pvc 
 

4. Ακτινοπροστατευτικό κολάρο θυρεοειδούς παιδικό 

Ακτινοπροστατευτικό κολάρο θυρεοειδή για παιδιά με ισοδύναμο πάχος μολύβδου με 0.50 mmPb . Να ασφαλίζει με 
ταινία Velco στον αυχένα. 
 
 

5. Ποδιά ακτινοπροστασίας ενηλίκου 

 
Με ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου στο εμπρόσθιο μέρος  του χρήστη ίσο με 0.50 mmPb. 
Να είναι εύκαμπτη  και εξωτερικά να περιβάλλεται με το ειδικό ύφασμα pvc . 
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6. Γυαλιά ακτινοπροστασίας 

Γυαλιά ακτινοπροστασίας με παρεχόμενη προστασία ( σε αντιστοιχία ισοδύναμου πάχους) 0.75mmPb στο 
εμπρός μέρος των γυαλιών και   0.5 mmPb στο πλάι του σκελετού . 
Να διαθέτουν σκελετό από nylon, ιμάντα συγκράτησης για το κεφάλι του χρήστη και θήκη αποθήκευσης. 
 

 
 

Β) ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
 

1. Ποδιά ακτινοπροστασίας ενηλίκου 
Ποδιά ακτινοπροστασίας τύπου Φούστα μπλούζα .Με ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου στην 
πρόσθια επιφάνεια ς ίσο με 0.50 mmPb και  0.50 mmPb στην οπίσθια επιφάνεια. 
Να διαθέτει ρυθμιζόμενες  ζώνες στερέωσης, να είναι εύκαμπτη  και εξωτερικά να περιβάλλεται με το ειδικό ύφασμα 
pvc .   
 

2.  Ποδιά ακτινοπροστασίας ενηλίκου 
Ποδιά ακτινοπροστασίας ολόσωμη για ολική κάλυψη με ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου 
στην πρόσθια επιφάνεια ς ίσο με 0.50 mmPb και  0.50 mmPb στην οπίσθια επιφάνεια. 
Να είναι εύκαμπτη  και εξωτερικά να περιβάλλεται με το ειδικό ύφασμα pvc .  
 

3. Ποδιά ακτινοπροστασίας παιδική 
Παιδική ποδιά ακτινοπροστασίας τύπου Φούστα με ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου στην 
πρόσθια επιφάνεια ίσο με 0.50 mmPb και  0.50 mmPb στην οπίσθια επιφάνεια. 
Να είναι εύκαμπτη  και εξωτερικά να περιβάλλεται με το ειδικό με το ειδικό ύφασμα pvc .  
 
 
 

4. Ποδιά ακτινοπροστασίας παιδική 
Παιδικό γιλέκο με ακτινοπροστατευτική θωράκιση σε ισοδύναμο μόλυβδου στην πρόσθια επιφάνεια ίσο με 0.50 
mmPb και  0.50 mmPb στην οπίσθια επιφάνεια. 
Να είναι εύκαμπτη  και εξωτερικά να περιβάλλεται με το ειδικό ύφασμα pvc 
 

5. Ακτινοπροστατευτικό κολάρο θυρεοειδούς 
Ακτινοπροστατευτικό κολάρο θυρεοειδή μήκους 12cm, για ενήλικες με ισοδύναμο πάχος μολύβδου με 0.50 mmPb . 
Να ασφαλίζει με ταινία Velco στον αυχένα. 
Ακτινοπροστατευτικό κολάρο θυρεοειδή για παιδιά με ισοδύναμο πάχος μολύβδου με 0.50 mmPb . Να ασφαλίζει με 
ταινία Velco στον αυχένα. 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
 

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  23-8-17 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ   ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ  ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ, 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ . 

                                                                                                                                                                                 

   
                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
                                                                                               
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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