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6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

Γραφείο :  Προμηθειών                                ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 

                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 

Fax : 2681021414 

 
ΘΕΜΑ : «  Κατάθεση   ΚΛΕΙΣΤΩΝ   οικονομικών προσφορών  για υλικά 

καθαριότητας  με τη διαγωνιστική διαδικασία της διαπραγμάτευσης .      >> .   

      

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές   μέχρι την 
20-11-14   , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   ώρα 14:00 μ,μ στο οικονομικό τμήμα 
Γραφείο Διαχείρισης του Γ.Ν. Άρτας  για την προμήθεια των παρακάτω 
υλικών   προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών  των Τμημάτων του Γ.Ν 
.Άρτας : 
 

1. Χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml περίπου .Να έχει λευκαντικούς 
παράγοντες με βάση το χλώριο ,απολυμαντική παράγοντες 
υποχλωριόδες νάτριο 4,8 γρ στα 100 gr και να φέρει σήμανση CE. 

  

2. Χαρτί υγείας δίφυλλο γκοφρέ λευκό των 500gr. Nα είναι 
λευκό απλό ανθεκτικό και απορροφητικό από πρωτογενή 
χαρτομάζα. 
 

3. Καθαριστικό για πάγκους για χώρους εστίασης .Να είναι 
καθαριστικό και απολυμαντικό για χώρους τροφίμων .Να 
είναι κατάλληλο για Hacp και να φέρει σήμανση CE 
 

4. Υγρό αφαίρεσης αλάτων επιφανειών για χώρους μαζικής 
εστίασης .Να είναι κατάλληλο για νεροχύτες –βρύσες 
ανοξείδωτους πάγκους για χώρους παρασκευής τροφίμων 
και να μην αφήνει θαμπάδες .Να είναι κατάλληλο για Haccp 
και να φέρει σήμανση CE 
 

5. Κουβάδες απορριμμάτων με πεντάλ και εσωτερικό κάδο 
μικροί Οι κουβάδες των απορριμμάτων να είναι με πεντάλ 
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,με εσωτερικό κάδο ,να είναι κατασκευασμένοι από 
πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής 
 

6. Σκούπες πλαστικές σε διάφορους χρωματισμούς 
 

7. Σακούλες τροφίμων poly-pag σε συσκευασία των 50 τμχ .Το 
υλικό κατασκευής τους να είναι τέτοιο ώστε να τις καθιστά 
ιδανικές για τα τρόφιμα ,να είναι αυθεντικές στο βάρος και να 
μην σκίζονται εύκολα 
 

8. Σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες .Διαστάσεις (75-
95)χ(90-120) cm περίπου .Να είναι ανθεκτικές και να μην 
σκίζονται εύκολα από το βάρος . 
 

9. Ποτήρια πλαστικά μ.χ μικρά 100 mi . 
 

     10  Mπαταρίες 9v 
.  
 

 ( ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 Στις  21/11/2014  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    και ώρα  11:00 π.μ  θα 
διενεργηθεί  ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και οικονομικών 
προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
 

 
                                                                                                                         

 

                                                                                                

                                                                                                   

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  

                                                                                         ΚΟΚΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
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