
                                                                                         
         

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΡΤΑ  25 - 9 -17  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 17385 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ          
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :  ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                     47100- AΡΤΑ    ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2681-36-1127 
FAX :             26810-24814 
 
ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 

ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΧΕΙΡΟΣ» 
           

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 28-9-17 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 
τρεχουσών αναγκών  των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας  :  

 
1 Πιεσόμετρο με μανόμετρο χειρός, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές : 

 
 Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
 
1. Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας) 
2. Ανθεκτικό στα χτυπήματα 
3. Σήμανση CE ( σύμφωνα με την οδηγία 93/43/EEC) 
4. Latex free, μη υδραργυρικό 
5. Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην 
υπάρχουν διαρροές 
6. Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια 
7. Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση 
8. Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης 
9. Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmHg 

10. Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν από τα 
κτυπήματα 

11. Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας 
12. Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη λαβή, για 

την καλύτερη χρήση 
13. Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm 
14. Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη τουλάχιστον 

στους 60οC και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο απολυμαντικό 
διάλυμα. 

15. Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult, Medium, Large, η οποία να κλείνει με αυτοκόλλητο 
(χρατς) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο 

16. Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς 
17. Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά ελαττώματα και 

καλή λειτουργία 
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 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  29-9-17 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  
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