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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ >> 

 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  9-1-15       ημέρα 
Παρασκευή   και ώρα 14.00  στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την 
προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του 
Γ.Ν.Άρτας :   
 
 
 
 

1. Σφουγγάρια απλά διαστάσεις 15χ10χ4cm περίπου.   

2. Μαχαίρια μ.χ. κατάλληλα για σερβιρίσματα ζεστών ή κρύων φαγητών. 

3. Πιρούνια μ.χ. κατάλληλα για σερβιρίσματα ζεστών ή κρύων φαγητών     

4. Κουτάλια  μ.χ. κατάλληλα για σερβιρίσματα ζεστών ή κρύων φαγητών. 

 

5. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων .Συσκευασία 15-20 κιλών . 

Να περιέχει σαπούνι , λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο ,υπερλευκαντικό .Να 

είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια και ισχυρό στους δύσκολους λεκέδες.  

6.   Μπαταρίες μικρές αλκαλικές ΑA LR6   
 

7. Σερβιέτες λοχείας 30χ10 cm (περίπου ) Να είναι αυθεντικές απορροφητικές και μακριές 
μακριές , από υλικό που δεν προκαλεί αλλεργίες. 
     

8.  Μπαταρίες μεγάλες αλκαλικές LR20 στρογγυλές  1,5 v . 

 
9. Ποτήρια φελιζόλ των 250 ml . Nα είναι ιδανικό για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων 

ροφημάτων. 
              

10.  Σακούλες απορριμμάτων μπλε μεγάλες .Διαστάσεις : (75-95 ) x (1,10-1,30) περίπου είναι 
κατασκευασμένες από LDPΕ ή HDPE .Να είναι αυθεντικές και να μην σκίζονται εύκολα 
από το βάρος. 

 
11. Σακούλες απορριμμάτων  κίτρινες μεγάλες .Διαστάσεις : (75-95 ) x (1,10-1,30) περίπου.Να 

είναι κατασκευασμένες από LDPΕ ή HDPE .Να είναι αυθεντικές και να μην σκίζονται 
εύκολα από το βάρος. 
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.             12 . Δισκάκι μικρό μιας θέσεως φελιζόλ κλειστό, Ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων.  

                      φαγητών ,να διατηρούν σταθερή την θερμοκρασία και να φέρουν το σήμα καταλληλότητας  

                      τροφίμων. 

 

                   . 

                                     
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 12/1/2015 Δευτέρα   και ώρα 10:30 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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