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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  ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
>> 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 28 -12-

17 ΗΜΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ  ΣΤΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ NΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ Γ.Ν. ΆΡΤΑΣ :  

   

         

1.Μπαταρία για την φορητή αναρρόφηση FLAEM NUOVA με SN :09A4890121 

 

2. Πιεσόμετρο με μανόμετρο χειρός, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές  

 

 Μανομετρικό πιεσόμετρο μπράτσου 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

 

- Σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας) 

-Ανθεκτικό στα χτυπήματα 

-Σήμανση CE ( σύμφωνα με την οδηγία 93/43/EEC) 

- Latex free, μη υδραργυρικό 

-Μικροφίλτρο να προστατεύει τη βαλβίδα και να ελέγχει τη ροή του αέρα ώστε να μην 

υπάρχουν διαρροές 

-Βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα με απόλυτη ακρίβεια 

- Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση 

- Μεγάλο καντράν 56 -64mm με ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης 

- Εύρος μέτρησης έως 300mmHg και ακρίβεια μέτρησης +/- 3mmHg 

- Να φέρει προστατευτικό δακτύλιο ώστε να προφυλάσσεται το γυαλί του καντράν 

από τα κτυπήματα 

-Δείκτης καλιμπραρισμένος με ακρίβεια, ανθεκτικός, υψηλής ποιότητας 

- Μεγάλο πουάρ για γρηγορότερο φούσκωμα της περιχειρίδας, με περιστρεφόμενη 

λαβή, για την καλύτερη χρήση 

-Μακρύ σωλήνα φουσκώματος περίπου 80 cm 

-Περιχειρίδα υψηλής ποιότητας, μονού αυλού, από ανθεκτικό υλικό πλενόμενη 

τουλάχιστον στους 60οC και με δυνατότητα να εμβαπτίζεται ολόκληρη σε αλκοολούχο 

απολυμαντικό διάλυμα. 
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- Να συνοδεύεται από περιχειρίδα Adult, Medium, Large, η οποία να κλείνει με 

αυτοκόλλητο (χρατς) χωρίς μεταλλικό δακτύλιο χωρίς ενσωματωμένο στηθοσκόπιο 

- Να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης και μεταφοράς 

-Πέντε (5) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, για κατασκευαστικά 

ελαττώματα και καλή λειτουργία. 

 

3.Περιχειρίδα διπλού αυλού ενηλίκων gima ( περιχειρίδα διπλού αυλού, πολλαπλών 

χρήσεων πλενόμενη, με εσωτερική σαμπρέλα , μέγεθος large , για μανομετρικό 

πιεσόμετρο gima.ΤΕΜ 1  

 

4. Αισθητήρας οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για το  φορητό οξύμετρο paim care , 

bionics με S/N 600-LC5056. 

 

5. Ένα USB card reader CF για το Holter FD4.  

 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΣΤΙΣ  29 -12 -17 ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 Π.Μ  ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ    Η 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ . 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  

                                                                                                    

                                                                                  ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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