
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα 16-2-15   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ.2753 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
Γραφείο :  Προμηθειών- Διαχείριση                                 ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 
                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 
Fax : 2681021414 
 
 
 

 
ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

>> 

 
           
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  19-2-15 ημέρα Πέμπτη    
και ώρα 14.00  στο Γραφείο Προμηθειών-Διαχείριση  του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας για την 

προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των Τμημάτων του 
Γ.Ν.Άρτας : 

1.Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε συσκευασία των 4 litr. να περιέχει ενεργές ουσίες 

που καθαρίζουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες, να καθαρίζει δύσκολους λεκέδες. 

2.Χαρτοπετσέτες σετ πακέτα των 100φυλλων. να είναι λευκές, δίφυλλες από πρωτογενή χαρτομάζα. 

3.Υγρό σαπούνι των 4 litrον. να είναι με ουδέτερο ph , κατάλληλο για συχνή χρήση με διακριτικό άρωμα 

και μαλακτικές ιδιότητες. 

4.Σακουλες μαύρες μικρές (ρολό δεκάδα). (50χ70) χ (52-78) περίπου. να είναι ανθεκτικές και να μην 

σκίζονται εύκολα απο το βάρος. 

5. Χαρτί ρολό κουζίνας 500gr  

6.Aλουμινόχαρτο των 100m. 

 Nα  είναι επαγγελματικής χρήσης, ανθεκτικό, ιδανικό για τρόφιμα υψηλής αντοχής και ποιότητας.  

7.Απορ/κο δαπέδου όχι απολυμαντικό 

8. Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων των 4 litron.  

9.Καθαριστικό για πάγκους για χώρους εστίασης. Να είναι καθαριστικό και απολυμαντικό για χώρους 

τροφίμων. Να είναι κατάλληλο για HACCP  και να φέρει σήμανση CE. 

10.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. 

11.Ξυριστικές μηχανέςμ.χ. με διπλή λεπίδα . (ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ) 

 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ                                      

 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
Στις 20/2/2015 Παρασκευή   και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, 

και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
 

 
                                                               
                                                                                Ο ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ  
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