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

 
 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  29-7-15  ημέρα Τετάρτη  
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.Kαθαριστικό δαπέδου των 4 λίτρων . 

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, συμπυκνωμένο, χωρίς φορμαλδεΰδη, άοσμο ή με ευχάριστη 

οσμή και να εξαφανίζει τις δυσάρεστες οσμές. 

2. Υγρό αφαίρεσης αλάτων 4 λίτρων. Να είναι κατάλληλο για νιπτήρες–βρύσες ανοξείδωτους  πάγκους  
για χώρους παρασκευής τροφίμων και να μην αφήνει θαμπάδες Να πληροί   τις προϋποθέσεις για 
Haccp. Να φέρει σήμανση CE. 

3. Σαμπουάν 4 λίτρων. 

 

4. Σαμπουάν παιδικό 500ml.Να μην προκαλεί αλλεργίες και να φέρει CE. 

 

5. Σφουγγάρια απλά 15χ10χ4cm.περίπου. 

 

6. Σαπούνι τριμμένο, συσκευασία 1 κιλού. Να μην προκαλεί αλλεργία, να φέρει σήμανση  CE. 

.  

7. Γάντια λάντζας από NITRILE . Να είναι ανθεκτικά με βαμβακερή επένδυση, ανθεκτικά σε λίπη, 

οικονομικά καθαριστικά και λευκαντικές ουσίες, να έχουν μακρύ μανίκι και να είναι αλλεργικά. 

 

8. Σακούλες απορριμμάτων μπλε μεγάλες. Διαστάσεις : (75-95)x (1,10-1,30) περίπου. Να είναι 

κατασκευασμένες από LPDE ή ΗDPE, να είναι ανθεκτικές και να μην σκίζονται εύκολα από το βάρος. 

 

9. Ξυριστικές μηχανές μ.χ. με μονή λεπίδα και από τις δύο πλευρές (με χτένι ).ΔΕΙΓΜΑ. 

 

10. Σακούλες μαύρες μεγάλες διαστ (75-95)χ(1.10-1.30) περίπου . 
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Οι σακούλες απορριμμάτων να είναι κατασκευασμένες από CDPE ή HDPE .Να είναι χοντρές, ανθεκτικές 
και να μην σχίζονται από το βάρος. 

 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ  

                                     
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

Στις 30/7/2015   Πέμπτη   και ώρα 10:30 π.μ θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, 

τεχνικών, και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 
 

 
 
 
                                                                                                                           

 
 

                                                                                                                    
                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                                 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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