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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΡΤΑ 9 - 11 - 17
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. οικ. 20895

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.

Κλιπ ομφάλιου λώρου.
Να είναι ασφαλές, αποστειρωμένο, μιας χρήσης, να διαθέτει γραμμωτή λαβή, ερμητικό
κλείσιμο, αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας, να μην υπάρχει διάκενο, να πληροί όλα τα
διεθνή standards και να φέρει σήμανση CE.
Να κατατεθεί δείγμα.

2.

Φιαλίδια Pap Test με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης 20ml.
-Να διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο των προσφερομένων ειδών ISO 13485:2003 και EC
Declaration of Conformity according to In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive 98/79/EC για τα
προσφερόμενα αντιδραστήρια.
-Βεβαίωση του Oίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό
αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από το εν
λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του
μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
-Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι
εξουσιοδοτημένη ως την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης (service,
ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής.
Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση.
-Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει τμήμα service με πιστοποιημένα όργανα για την βαθμονόμηση και
τεχνική υποστήριξη του συστήματος TP2000 ιδιοκτησίας του νοσοκομείου, όπως κιτ βαθμονόμησης και
πολύμετρο. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
-Το φιαλίδιο να διαθέτει πιστοποίηση F.D.A για την εξέταση του HPV.
-Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ με τη μέθοδο της
κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου σε συσκευασία φιαλιδίου
20ml. Η σύσταση του διαλύματος να έχει ως βάση την Μεθανόλη.

3.

Ποδιές πλαστικές μιας χρήσεως, αδιαπέραστη ή ανθεκτική σε υγρά για να
χρησιμοποιηθεί από τα άτομα που λαμβάνουν μέρος στον τοκετό για την προστασία
από σωματικά υγρά.

4.

Δοχεία πλαστικά μεταφοράς παρασκευασμάτων με ασφαλές κλείσιμο-καπάκι.
Διαστάσεων :
α)5lit β)3lit γ)2lit δ)1lit ε)500ml

5.

FILMS Ακτινολογικού 35X43.
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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).
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

