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ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ  ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΚΑΙ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ >> 

 

            

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της  29-1-16  ημέρα  Παρασκευή 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. Σερβιέτες λοχείας 30χ10cm (περίπου).Να είναι αυθεντικές απορροφητικές και μακριές από υλικό που δεν  

προκαλεί  αλλεργίες. 

2. Σπρέι λακ μαλλιών των 200ml. 

3. Μαχαίρια μ.χ. ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων ροφημάτων. 

 

4. Πιρούνια μ.χ. ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων ροφημάτων. 

5. Κουτάλια μ.χ. ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων ροφημάτων. 
 

6. Υγρό καθαριστικό τζαμιών σε σπρέι των 750ml. 

7. Υγρό αφαίρεσης αλάτων μπάνιου των 4 litron.Να είναι κατάλληλο για νιπτήρες –βρύσες. 

 

8.    Σύρμα κουζίνας χοντρό από νίκελ. 

       -Να είναι ιδανικά για σκεύη τροφίμων ,ανθεκτικά και να μην αφήνουν υπολείμματα . 

       -Να είναι κατάλληλα για χώρους που εφαρμόζεται το σύστημα HACCP. 

 

9. Ποτήρια μ.χ 8 oz  από διογκωμένη πολυστερίνη. Να είναι ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών 

και ροφημάτων και να δια τηρούν σταθερή την θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα . 

 Να φέρουν το σήμα καταλληλότητας τροφίμων.  

 

10. Δισκάκι μεγάλο μιας θέσεως φελιζολ κλειστό ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών, να    

διατηρούν σταθερή την θερμοκρασία και να φέρουν το σήμα καταλληλότητας τροφίμων . Με διαστάσεις 24 

εκ.χ20εκχ7εκ. ΔΕΙΓΜΑ  

 

11. Κεσεδάκια πλαστικά μ.χ. 240 γρ. με πώμα. 

Να είναι κατασκευασμένα από να φέρουν το σήμα καταλληλότητας τροφίμων , ιδανικά για σερβίρισμα 

ζεστών ή κρύων φαγητών και ροφημάτων και να αντέχουν σε θερμοκρασία 100-120
ο
c.  ΔΕΙΓΜΑ 

 

12. Αλουμινόχαρτο των 100ml Να είναι επαγγελματικής χρήσης , ανθεκτικό και ιδανικό για τρόφιμα, υψηλής  

               αντοχής και ποιότητας. 

 

13. Χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml.Να έχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το χλώριο , απολυμαντική 

παράγοντες υποχλωριόδες νάτριου 4,8 γρ στα 100 gr και να φέρει σήμανση ce   
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14. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών των 4 litron. 

Να είναι με ουδέτερο ph, κατάλληλο για συχνή χρήση με διακριτικό άρωμα και μαλακτικές ιδιότητες. 

 

15. Σφουγγάρια απλά. Διαστάσεις 15χ10χ5cm περίπου. 

 

16. Σακούλες απορριμμάτων μπλε μεγάλες για ανακύκλωση. Διαστάσεις (75χ95)χ(1,10χ1,30) περίπου. 

Να είναι κατασκευασμένες από LDPE ή HDPE.Να είναι αυθεντικές και να μην σκίζονται  εύκολα από το 

βάρος του. 

 

17. Χαρτί υγείας δίφυλλο γκοφρέ ,λευκό 500γρ.Να είναι λευκό ,απαλό αυθεντικό και απορροφητικό από 

 πρωτογενή χαρτομάζα. 

 

18. Σακούλες μικρές για καλαθάκια (χρωματιστές) 20άδα ρολό. Να είναι αυθεντικές και να μην σκίζονται    

        εύκολα από το βάρος τους. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ,ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  ημέρα 1-2-16 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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