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 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                   ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                    47100- ΆΡΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2681361127 
FAX : 2681021414-2681024814 
 
 
ΘΕΜΑ :<<ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ >>. 

            

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι της 28-7-16 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μμ στο  

οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών- διαχείριση ) του γενικού νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των 

παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσων αναγκών  των τιμημάτων του Γ.Ν. Άρτας :  

 

1.Σακούλες  απορριμμάτων  κίτρινες   μεγάλες  ( 75 – 95 ) χ  (1,10  - 1,30 )  περίπου 

Να  είναι  χονδρές , ανθεκτικές και να  μην  σχίζονται  εύκολα από  το  βάρος. Να  είναι  κατασκευασμένες  από 

CDPE  ή  HDPE 

 

2.Ποτήρια μ.χ. 80z από διογκωμένη πολυστερίνη (Να είναι ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών και 

ροφημάτων και να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να φέρουν σήμα 

καταλληλότητας τροφίμων) 

 

3.Σφουγγάρια απλά διαστάσεις : 15*10*5 cm 

 

 4. Απορρυπαντικό παχύρευστο υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε συσκευασία των 4 λίτρων (Να περιέχει ενεργές 

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

 

5. Υγρό αφαίρεσης αλάτων , επιφανειών για χώρους μαζικής εστίασης 4 λίτρων ( 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 

 

 6. Δισκάκι μεγάλο μιας θέσεως φελιζόλ κλειστό ( Ιδανικά για σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών, να διατηρούν 

σταθερά τη θερμοκρασία και να φέρουν το σήμα καταλληλότητας τροφίμων. Με διαστάσεις : 24*20*7 cm 

 

 

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

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  29-7-16 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των, τεχνικών, και 

οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

   
                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ κ.α.α                                                                                                        
 
                                                                                             Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
                                                                                              ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 712Σ4690ΒΒ-ΙΙΞ
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