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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 16-8-17 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.Βιολογικός δείκτης σε αμπούλα που δίνει επιθυμητό αποτέλεσμα σε 3h για κλίβανο πλάσματος STERRAD. 

2 Συσκευασία για τη διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων τα οποία καταχωρούνται στον UN αριθμ 3373 << βιολογικά 

προϊόντα , κατηγορίας Β>>. Συσκευασία σύμφωνα με την οδηγία 650.Να φέρει εύκολη ορατή και ευανάγνωστη 

σήμανση. 

3. Μάσκες  οξυγόνου με δυνατότητα καπνογραφίας ETCO2 .Με σωλήνα παροχής οξυγόνου , μήκους τουλάχιστον 

2,10 μ και σωλήνα 2,10 μ μέτρησης τελοεκπνευστικού με φίλτρο. Να είναι   pvc free k latex free .Χωρίς μεταλλικό 

έλασμα και με εξαιρετικά μαλακά ατραυματικά  άκρα , στο σημείο που εκάπτεται στο πρόσωπο μέγεθος: Α)( M) και Β) 

(L   )                   

3. Φίλτρα αντιμικροβιακά αντι-ιικά ,μονής πτυχώμενης αναδιπλούμενης μεμβράνης με αντιμικροβιακά - αντι-ιική 

προστασία >99.999% με απόδοση ύγρανση >26mgH20/L στα 500 T.V. , μικρού όγκου και βάρους 35g χαμηλής 

αντίστασης στα 60L/MIN.Με οπή καπνογραφίας με θηλιά ασφαλείας ,αποστειρωμένα latex free. 

4. Βελόνες για αποκλεισμό περιφερικών νεύρων μέσω νευροδιέγερτη .Να έχουν κλειστό άκρο και ευρύ πλάγιο στόμιο 

pensil point με εξωτερική και εσωτερική μόνωση, άριστη ροή και ελαχιστοποίηση της πίεσης  κατά την προώθηση της 

στους ιστούς . 1) Ν0 22g x150mm, 2) Ν0 22g x 120mm, 3) Ν0 22g x 50mm ,4) Ν0 22g x  80mm. 

 

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  17-8-17 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  
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