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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές μέχρι την 14-11-17 ημέρα
Τρίτη 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. Παροχετεύσεις pen-rose από latex αποστειρωμένες 1/2.
2. Παροχετεύσεις pen-rose από latex αποστειρωμένες 1/4.
3. Παροχετεύσεις σιλικόνης pen-rose από latex αποστειρωμένες 3/8.
4. Πολύβρυσα (manifolds) 5 στροφίγγων
Πολύβρυσα έγχυσης των πέντε στροφίγγων τύπου 3way σε σειρά, με ξεχωριστές
χρωματικές ενδείξεις και αντιμικροβιακές βαλβίδες ασφαλείας απολύτου κλειστού
συστήματος στις εισόδους τους, κατάλληλες για χρήση 7 ημερών.
-Να διαθέτουν ενσωματωμένο εξάρτημα στερέωσης σε στατώ και προέκταση μήκους
200cm από πολυαιθυλένιο με διατομή αυλού 2,5Χ4,1mm.
-Να είναι απαλλαγμένα από φθαλικές ενώσεις και latex.
-Ειδικότερα οι βαλβίδες ασφαλείας θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν τα εξής
χαρακτηριστικά:
α)να είναι βαλβίδες ουδέτερης παλινδρόμησης υγρού και ελάχιστου όγκου πλήρωσης,
περίπου 0,05 ml (να διαθέτουν στοιχεία )
β)εντελώς διαφανείς, χωρίς μεταλλικά τμήματα με επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης
γ)συμβατές με υψηλές ροές για ταχεία χορήγηση, τουλάχιστον 300ml/min
δ)με ευθεία και στρωτή διαδρομή του υγρού στο εσωτερικό τους μέσω λείας κάνουλας
προστατευμένης από σπασίματα κατά την σύνδεση τους με άκρο Luer.
Σωλήνες τραχειοστομίας με cuff, χαμηλού όγκου, χαμηλής πίεσης (απλά
5.
τραχειοστόμια), Νο 8.
6. Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με ραβδωτό διαστολέα
Να περιλαμβάνει μονό διαστολέα με ραβδώσεις και με σαγρέ επιφάνεια χειρισμού του.
Με 3 διαστολείς τοποθέτησης αεραγωγού 21F-24F-27F μέσω των οποίων να εισάγεται
αεραγωγός νούμερο 7-8-9 οποιαδήποτε στιγμή με το ίδιο σετ.
Βελόνα, νυστέρι, ποτηράκι απόθεσης βελόνων και σύρμα.
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Προεκτάσεις ενδοτραχειακού σωλήνα, λείας εσωτερικής επιφάνεις 18cm
7. αποστειρωμένα με γωνία αναρρόφησης με διπλό κουμπωτό καπάκι που ανοίγει
εκατέρωθεν, ασφαλείας, που να μην προεξέχει.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ :
Στις 15-11-17 ημέρα Τετάρτη 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

