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καηάθεζηρ πποζθοπάρ για ηην ππομήθεια ηος είδοςρ «Φαπμακεςηικό-
Τγπό Οξςγόνο» για ηιρ εηήζιερ ανάγκερ ηος νοζοκομείος 

 
ΠΡΟ 

ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

απφθαζεο δηνξηζκνχ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

4. Σελ αξηζ. αξηζκ. 520/19356/21-12-2021 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

«Φαξκαθεπηηθφ-Τγξφ Ομπγφλν»  

5. Σελ αξηζ. 539/20078/29-12-2021 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: «Έγθξηζε 1) 

αλαγθαηφηεηαο-ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 20.236,80€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Φαξκαθεπηηθφ-

Τγξφ Ομπγφλν» γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 

είδνπο» 

 

 
        Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ "ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ’ θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Σξίηε 25-01-

2022 θαη ψξα 14:00 κ.κ. πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

«Φαξκαθεπηηθφ-Τγξφ Ομπγφλν» γηα ηηο εηήζηεο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 16.320,00€ άλεπ ΦΠΑ. 



       Πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο 

ππεξεζίαο κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η 

ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά. Η 

παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δηάξθεηα ελφο έηνπο. 

 
         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη 

λα κελ ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα 

χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί 

ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 

ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 

(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 

265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 



ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 

2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 

139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα 

κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

ζαο λα καο πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο 

άλσ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 



4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη επίζεο Τπεχζπλε Γήισζε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζα 

πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά θαη δειψζεηο απαηηνχληαη απφ απηέο. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ-ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
& ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σο Τγρό Φαρµακευτικό Οξυγόνο αποκθκευµζνο ςε δεξαµενζσ, χρθςιµοποιείται 
(µετά από τθν µετατροπι που υφίςταται µζςω των εξαερωτιρων από υγρό ςε 
αζριο) ωσ θ κυρία πθγι τροφοδοςίασ του Νοςοκοµείου, προκειµζνου αυτό να 
χρθςιµοποιθκεί αποκλειςτικά για κεραπεία ι νοςθλεία αςκενϊν. 
Σο Τγρό Φαρµακευτικό Οξυγόνο κα πρζπει να είναι ςφµφωνο µε τθν µονογραφία 
τθσ Ευρωπαϊκισ Φαρµακοποιίασ: Φαρµακευτικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίασ 0417): 
Ο2 ≥ 99,5%, CO2 ≤ 300 ppm, CO ≤ 5 ppm, H2O ≤ 67 ppm. 
 
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ & ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
Ο προµθκευτισ είναι υποχρεωµζνοσ να εγκαταςτιςει µε δίκεσ του δαπάνεσ ςτο 
χϊρο του Νοςοκοµείου, ςυγκρότθµα αποκικευςθσ και εξαερϊςεωσ του Τγροφ 
Φαρµακευτικοφ Οξυγόνου το όποιο κα αποτελείται από: 
μια  (1) δεξαµενι υγροφ  οξυγόνου  χωρθτικότθτασ κατ’ ελάχιςτον  3.000 lt 
τουσ εξαερωτιρεσ του Τγροφ Φαρµακευτικοφ Οξυγόνου ςε αζριο. 
όλα τα απαιτοφµενα όργανα λειτουργίασ, ενδείξεων και αςφάλειασ τθσ δεξαµενισ. 
 
Λειτουργικά και Σεχνικά χαρακτηριςτικά 
1. Η καταςκευι, οι ζλεγχοι και θ εγκατάςταςθ ςυγκροτιµατοσ Τγροφ 
Φαρµακευτικοφ Οξυγόνου, κα πρζπει να ικανοποιοφν πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ 
Σ.Ο.Σ.Ε.Ε. 2491/86 ( όπωσ αυτι εγκρίκθκε µε τθν αρικµ. πρωτ. ∆ 13/ 403/ 25-8-1988 
Απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.∆Ε) κακϊσ και τθν µεταγενζςτερθ ΕΝ ISO 7396-1 (µε 
απόφαςθ εγκρίςεωσ ∆Τ8/Β/οικ.115301/26-08-2009). 
2. Η χωρθτικότθτα των δεξαµενϊν του Τγροφ Φαρµακευτικοφ Οξυγόνου κα είναι 
κατ’ ελάχιςτον 3.000 Lt. Η δεξαµενι κα φζρει διπλά τοιχϊµατα µε εςωτερικι 
µόνωςθ κενοφ και περλίτθ. Σο εςωτερικό τοίχωµα κα είναι καταςκευαςµζνο από 
ανοξείδωτα χαλυβοελάςµατα ειδικά για αποκικευςθ ρευςτϊν ςε χαµθλζσ 
κερµοκραςίεσ (οξυγόνο -182,97ºC). Σα εξωτερικά τοιχϊµατα κα είναι 
καταςκευαςµζνα από χαλυβοελάςµατα ST 37,2 και χρωµατιςµζνα µε κατάλλθλα 
χρϊµατα λευκισ απόχρωςθσ. 
3. Η ελάχιςτθ πίεςθ λειτουργίασ τθσ δεξαµενισ κα είναι τα 10 bar και θ ελάχιςτθ 
πίεςθ δοκιµισ κα είναι τα 20 bar. Η ρφκµιςθ τθσ πίεςθσ λειτουργίασ κα γίνεται από 
κατάλλθλουσ ρυκµιςτζσ πίεςθσ, θ δεξαµενι κα είναι εφοδιαςµζνθ µε όργανο 
ζνδειξθσ τθσ πίεςθσ τθσ αζριασ φάςθσ του υγροφ οξυγόνου, µε δείκτθ ςτάκµθσ του 
περιεχοµζνου ςτθ δεξαµενι υγροφ οξυγόνου, κακϊσ και όλα τα απαιτοφµενα 
όργανα λειτουργίασ, ενδείξεων και αςφάλειασ που αναφζρονται ςτο παράρτθµα 
τθσ Σ.Ο.Σ.Ε.Ε 2491/86 και των ιςχυόντων Ευρωπαϊκϊν και ∆ιεκνϊν κανονιςµϊν (EN 
ISO 7396-1). 
4. Η δεξαµενι κα διακζτει εξατµιςτι κατάλλθλα υπολογιςµζνο ϊςτε να αντζχει 



τισ δθµιουργοφµενεσ πιζςεισ και να εξαςφαλίηει τθν εξαζρωςθ τθσ απαιτοφµενθσ 
(µεγίςτθσ) ποςότθτασ οξυγόνου που κα υποδείξει το Νοςοκοµείο, λαµβάνοντασ 
υπόψιν και τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. 
5. Οι διαγωνιηόµενοι κα πρζπει να υποβάλουν πλιρθ ςχζδια και Prospectus του 
ςυγκροτιµατοσ που πρόκειται να εγκαταςτιςουν (δεξαµενισ, εξατµιςτζσ, όργανα 
λειτουργίασ, αςφαλείασ, ενδείξεων, µετρθτϊν κλπ.) κακϊσ και τα απαραίτθτα 
πιςτοποιθτικά δοκιµϊν και ελζγχου από ζγκυρουσ διεκνείσ οργανιςµοφσ (LOYD’s, 
BUREAU VERITAS, TUV κλπ.) 
6. Η δεξαµενι πρζπει να διακζτει απαραίτθτα τεχνικό φάκελο, πιςτοποιθτικό 
περιοδικοφ ελζγχου κακϊσ και πιςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο φορζα για τθν καλι 
λειτουργιά αυτισ και τθν αντοχι ςτισ πιζςεισ που αναγράφονται. Ο Ανάδοχοσ κα 
πρζπει να παραδϊςει γραπτζσ οδθγίεσ λειτουργίασ του ςυγκροτιµατοσ κακϊσ και 
να προβεί ςτθν ενθµζρωςθ-εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτον τρόπο λειτουργίασ 
του ςυγκροτιµατοσ. 
7. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωµζνοσ για τθν ςφνδεςθ του ςυγκροτιµατοσ τθσ 
δεξαµενισ υγροφ οξυγόνου µε τθν αναµονι ςφνδεςθσ που κα του υποδείξει το 
Νοςοκοµείο και θ όποια κα ευρίςκεται πλθςίον του χϊρου εγκατάςταςθσ του 
ςυγκροτιµατοσ. Όλεσ οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ κα πραγµατοποιθκοφν από 
εξειδικευµζνο και πιςτοποιθµζνο τεχνικό προςωπικό και ςυµφϊνα πάντα µε τθ 
Σ.Ο.Σ.Ε.Ε 2491/86. 
8. Σα όργανα λειτουργίασ, ενδείξεων και αςφάλειασ τθσ δεξαμενισ κα είναι 
καταςκευαςµζνα από κατάλλθλο κράµα ορείχαλκου κατάλλθλθσ ονοµαςτικισ 
πίεςθσ. 
9. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει ςφςτθµα τθλεπαρακολοφκθςθσ, µζςω 
του οποίου κα παρακολουκοφνται οι τιµζσ των ενδείξεων (πιζςεων, ςτάκµθσ και 
κλπ.) τθσ δεξαµενισ, τόςο από τον ίδιο, όςο και από τθν Σεχνικι Τπθρεςία του 
Νοςοκοµείου. Σο όλο ςφςτθµα κα αποτελεί µζροσ τθσ δεξαµενισ. 
10. Η δεξαµενι κα εγκαταςτακοφν ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Σεχνικι Τπθρεςία 
του Νοςοκοµείου. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν δυνατότθτα να προβεί ςε τροποποιιςεισ 
των χϊρων εγκαταςτάςθσ τθσ δεξαµενισ (οικοδοµικζσ εργαςίεσ, περίφραξθ βάςθσ 
ζδραςθσ κλπ) µε δικά του ζξοδα και πάντοτε µε τθ ςφµφωνθ γνϊµθ τθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ. 
11. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ςωςτι και αςφαλι λειτουργία του 
ςυγκροτιµατοσ υγροφ οξυγόνου κακϋολθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφµβαςθσ. Είναι 
απολφτωσ υπεφκυνοσ να ελζγχει τακτικά (τουλάχιςτον δυο φορζσ το χρόνο) και να 
ςυντθρεί το ςυγκρότθµα ιδιοκτθςίασ του µε δικά του ζξοδα. Μετά από ςυντιρθςθ ι 
οποιαδιποτε τεχνικι παρζµβαςθ κα υποβάλλεται υπογεγραµµζνο τεχνικό δελτίο 
ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκοµείου, ςφµφωνα µε τθν κείµενθ νοµοκεςία περί 
κρυογονικϊν δεξαµενϊν. 
12. Σο Νοςοκοµείο δε φζρει ευκφνθ για βλάβθ και απϊλεια οξυγόνου που 
ενδεχοµζνωσ κα παρουςιαςτεί ςτθ δεξαµενι. ε αυτιν τθν περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ 
κα επιβαρφνεται τόςο για τθν επιςκευι όςο και για τθν αναπλιρωςθ του οξυγόνου, 
εκτόσ εάν αυτι προκλθκεί από επεµβάςεισ µθ εξουςιοδοτθµζνων ατόµων κακϊσ 
επίςθσ και των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ (πυρκαγιά, πλθµµφρα, ςειςµόσ κλπ.). 
13. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ενεργι ςφµβαςθ αςφάλιςθσ για τυχόν 
ατυχιµατα, ηθµίεσ ι βλάβεσ οι οποίεσ κα προκλθκοφν ςτο Νοςοκοµείο ι ςε τρίτουσ 
από τθν λειτουργιά τθσ δεξαµενισ. Σο Νοςοκοµείο κακϋόλθ τθν διάρκεια τθσ 
ςφµβαςθσ δε φζρει ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ ι ατφχθµα ςυµβεί κατά τθν 



εγκατάςταςθ και λειτουργία τθσ δεξαµενισ. 
14. ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ βλαβϊν που δφνανται να προκαλζςουν πρόβλθµα 
ςτθν οµαλι λειτουργία του Νοςοκοµείου, ο προµθκευτισ κα πρζπει να διακζτει 
τθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε 24ωρθ βάςθ και να ζχει τθ δυνατότθτα να επζµβει 
εντόσ τριϊν (3) ωρϊν από τθν ϊρα ειδοποίθςισ του. Επίςθσ, είναι υποχρεωµζνοσ να 
διατθρεί τεχνικι κάλυψθ κακ’ όλο το 24ωρο. 
15. Ο Ανάδοχοσ που κα αναδειχκεί από τον διαγωνιςµό, κα πρζπει να ζρκει ςε 
ςυνεννόθςθ µε τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκοµείου ςχετικά µε το χρόνο και τισ 
διαδικαςίεσ αποξιλωςθσ τθσ δεξαµενισ, που λειτουργεί µε βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
ςυµβάςεισ ςτο Νοςοκοµείο, ζτςι ϊςτε θ εγκατάςταςθ των νζων δεξαµενϊν να γίνει 
οµαλά χωρίσ να επθρεαςτεί θ τροφοδοςία του Νοςοκοµείου. τθν πρόςφορα τουσ, 
οι διαγωνιηόµενοι οφείλουν να αναφζρουν ρθτά και δεςµευτικά το χρόνο 
παράδοςθσ ςε λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ τθσ μίασ (1) δεξαµενισ υγροφ 
οξυγόνου, µετά τθν αποµάκρυνςθ τθσ υπάρχουςασ εγκατάςταςθσ. 
16. Μετά τθν, µε οποιοδιποτε τρόπο λιξθ τθσ ςφµβαςθσ, ο προµθκευτισ 
υποχρεοφται να αποξθλϊςει και να αποµακρφνει τον εξοπλιςµό του, εντόσ εφλογου 
χρονικοφ διαςτιµατοσ µετά και από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του από το Νοςοκοµείο 
και κατόπιν ςυνεννόθςθσ µε τθν αρµόδια υπθρεςία αυτοφ. Σα ζξοδα αποξιλωςθσ 
τθσ εγκατάςταςθσ βαρφνουν µόνο τον Ανάδοχο. 
17. Ο Ανάδοχοσ αφοφ εγκαταςτιςει τθ δεξαµενι, κα πρζπει να κατακζςει 
βεβαίωςθ ανάλθψθσ ευκφνθσ για τθν καταλλθλότθτα και τθν αςφάλεια τθσ όλθσ 
εγκατάςταςθσ. 

 
ΣΡΟΦΟ∆ΟΙΑ, ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Σροφοδοςία 
Ο Ανάδοχοσ µζχρι και τθ λιξθ τθσ ςφµβαςθσ, κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 
τθν πλιρωςθ τθσ δεξαµενισ χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ γραπτι ι προφορικι 
παραγγελία από το Νοςοκοµείο. Ο Ανάδοχοσ, λαµβάνοντασ υπόψιν τισ θµεριςιεσ 
ανάγκεσ του Νοςοκοµείου αλλά και µζςω του ςυςτιµατοσ τθλεπαρακολοφκθςθσ 
των ενδείξεων των δεξαµενϊν που κα εγκαταςτιςει ςτο ςυγκρότθµα, οφείλει να 
διατθρεί τθ ςτάκµθ των δεξαµενϊν πανω από το όριο αςφάλειασ του 30% για κάκε 
µια από τισ δεξαµενζσ. Ο Ανάδοχοσ δεςµεφεται για τθν αδιάλειπτθ τροφοδοςία του 
Νοςοκοµείου µε υγρό οξυγόνο ακόµθ και ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ µε αποκλειςτικι 
ευκφνθ και οικονοµικι επιβάρυνςθ του ιδίου, εκτόσ των περιπτϊςεων εκείνων που 
δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ. Σο Νοςοκοµείο, µζςω του αρµοδίου τµιµατόσ του, κα 
πραγµατοποιεί κακθµερινοφσ ελζγχουσ ςτάκµθσ και καλισ λειτουργίασ του 
ςυγκροτιµατοσ δεξαµενϊν και κα ενθµερϊνει τον Ανάδοχο για τυχόν τεχνικά 
προβλιµατα.  
Παράδοςη και παραλαβή 
Η παράδοςθ κα πραγµατοποιείται από βυτιοφόρα του Αναδόχου προµθκευτι που 
κα πρεπει να διακζτουν βεβαίωςθ ADR οδθγοφ και οχιµατοσ. Ο οδθγόσ εκτόσ τθσ 
άδειασ ADR που κα πρεπει να διακζτει, κα πρεπει να γνωρίηει τουσ κανόνεσ 
αςφάλειασ και λειτουργίασ του ςυγκροτιµατοσ δεξαµενϊν κακϊσ και τισ 
διαδικαςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ του υγροποιθµζνου φαρµακευτικοφ οξυγόνου από 
το βυτιοφόρο ςτισ δεξαµενζσ. Οι παραδόςεισ κα πραγµατοποιοφνται εργάςιµεσ 
µζρεσ και ϊρεσ. Ιδιαίτερθ µζριµνα πρζπει να υπάρχει από τον Ανάδοχο για τα 
αββατοκφριακα κακϊσ και για τισ µζρεσ των επίςθµων αργιϊν ζτςι ϊςτε να µθν 



διαταράςςεται θ οµαλι λειτουργία του Νοςοκοµείου. Η παράδοςθ κα γίνεται 
ενϊπιον τριµελοφσ επιτροπισ του Νοςοκοµείου. 
 
Μζτρηςη Ποςότητασ 
Η µζτρθςθ τθσ ποςότθτασ υγροφ φαρµακευτικοφ οξυγόνου, που κα παραδίδεται 
από τον προµθκευτι και κα παραλαµβάνεται από το Νοςοκοµείο, κα 
πραγµατοποιείται µε πιςτοποιθµζνο µετρθτι που κα φζρει το βυτιοφόρο όχθµα του 
προµθκευτι και µε µονάδα µζτρθςθσ κυβικά µζτρα (m3). Αν για οποιονδιποτε λόγο 
απαιτθκεί µζτρθςθ τθσ ποςότθτασ µε υπαιτιότθτα του προµθκευτι, ο προµθκευτισ 
υποχρεοφται ςε ηφγιςθ τθσ προσ παράδοςθ ποςότθτασ υγροφ οξυγόνου (µία πριν 
και µία µετά τθν παράδοςθ) ςε πιςτοποιθµζνθ κατάλλθλθ γεφυροπλάςτιγγα. τθν 
περίπτωςθ που θ ηφγιςθ πραγµατοποιθκεί κατ’ απαίτθςθ του Νοςοκοµείου, τα 
ζξοδα ηφγιςθσ κα βαρφνουν το Νοςοκοµείο. 
 
ΖΗΣΟΤΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ 
Η ςυνολικι απαιτοφμενθ ποςότθτα φαρμακευτικοφ οξυγόνου για το Νοςοκομείο 
για ζνα ζτοσ είναι 21.000 mᵌ. 
Ο χρόνοσ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ με τον μειοδότθ κα είναι 1 (ζνα) ζτοσ. 

Α/Α ΠΡΟÏΟΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(ΧΩΡΙ ΦΠΑ) 

1 Φαρμακευτικό 
Οξυγόνο 

mᵌ 21.000 0,68 € 14.280,00 € 

2 Ενοίκιο Δεξαμενισ μινασ 12 170,00 € 2.040,00 € 

∆ικαιολογητικά και πιςτοποιητικά τεχνικήσ προςφοράσ 

Οι προµθκευτζσ του υγροφ φαρµακευτικοφ οξυγόνου πρζπει να πλθροφν τουσ 

παρακάτω όρουσ και να κατακζςουν µε ποινι απόρριψθσ µε τθν προςφορά τουσ τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά: 

1. Πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 για παραγωγι και διάκεςθ 
τεχνικϊν, ιατρικϊν και ειδικϊν αερίων, τεχνικζσ εφαρµογζσ, εξαρτιµατα. 
2. Πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 13485:2016, για εµπορία και 
διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και βεβαίωςθ ςυµµόρφωςθσ ςφµφωνα µε 
τθν Τ.Α ∆.Τ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 
3. Βεβαίωςθ περιοδικοφ ελζγχου δεξαµενισ από τθν ΕΒΕΣΑΜ. 
4. Άδεια λειτουργίασ από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ. 
5. Βεβαιϊςεισ ADR οδθγϊν και οχθµάτων. 
6. Άδεια κυκλοφορίασ για το προςφερόµενο είδοσ από τον ΕΟΦ. 
7. Πιςτοποιθτικό ΚΚΠ GMP (Κανόνεσ καλισ παραςκευισ) από τον ΕΟΦ. 
8. Σο εργοςτάςιο παραγωγισ υγροποιθµζνου Ιατρικοφ Οξυγόνου (επωνυµία και 
τοποκεςία), από το οποίο προµθκεφεται το οξυγόνο το Νοςοκοµείο, τμιμα 
ποιοτικοφ ελζγχου – χθμείο πλιρωσ εξοπλιςμζνο. 
9. Τπεφκυνθ ∆ιλωςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ. 
10. Τπεφκυνθ ∆ιλωςθ τθσ δυνατότθτασ άµεςθσ παράδοςθσ υγροφ οξυγόνου, ςε 
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και τθν δυνατότθτα επαρκοφσ ποςότθτασ του 
είδουσ αυτοφ. 
11. Πιςτοποιθτικό ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 14001:2015 φςτθµα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 



Τπεφκυνθ ∆ιλωςθ ότι θ εγκατάςταςθ και το ςυγκρότθµα δεξαµενισ αποκικευςθσ 

υγροφ οξυγόνου κα πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ 2491/86 ΣΟΣΕΕ  ( όπωσ αυτι 

εγκρίκθκε µε τθν αρικµ. πρωτ. ∆ 13/ 403/ 25-8-1988 Απόφαςθ του Τπουργοφ 

ΠΕ.ΧΩ.∆Ε) κακϊσ και τθν µεταγενζςτερθ ΕΝ ISO 7396-1 (µε απόφαςθ εγκρίςεωσ 

∆Τ8/Β/οικ.115301/26-08-2009). 

 

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

 

                                                                      ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   
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