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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΙΘΜ. 36/23 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ (CPV 24111500-0), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 33.711,07€ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

(27.186,35€ ΑΝΔΤ ΦΠΑ) (ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΖΡΔΙΔ ΤΝΣΖΡΖΖ, ΔΝΟΙΚΙΟΤ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ) 

 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

(1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ  θαη 

2014/25/ΔΔ)» φπσο ηζρχεη  

(2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ 

πγεία» 

(3) Σν κε  αξηζ. πξση. 3239/01-03-2023  Αίηεκα ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Τιηθνχ  

(4) Tελ αξηζ. 5/10-03-2023 (Θ.5) (ΑΓΑΜ: 23REQ012278282, ΑΓΑ ΦΧΦΡ46906Χ-ΞΦΤ), Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Έγθξηζεο ηεο 

δαπάλεο χςνπο 33.711,07€ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ (27.186,35€ άλεπ ΦΠΑ) γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξηθψλ Αεξίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ «Γ. Υαηδεθψζηα» γηα έλα (1) έηνο,  κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κέζσ 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  θαη Οξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο Πξνζθνξάο ηεο Πξφζθιεζεο 

(5) Σηο αξηζ. πξση. 663/15-03-2023 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α 704 θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ/Βηβιίν 

Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 23REQ012296054,ΑΓΑ: ΧΕΒ046906Χ-Ζ87), αξηζ. πξση. 664/15-03-2023 Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο κε Α/Α 705 θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 

23REQ012296054,ΑΓΑ: 6ΘΞ146906Χ-ΑΒΛ), αξηζ. πξση. 665/15-03-2023 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α 706 θαηαρψξεζεο ζην 

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 23REQ012296054,ΑΓΑ: ΦΗ046906Χ-ΝΟ3), αξηζ. πξση. 666/15-

03-2023 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α 707 θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο 

(ΑΓΑΜ: 23REQ012296054,ΑΓΑ: ΦΜΚ046906Χ-ΣΜΘ), αξηζ. πξση. 667/15-03-2023 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α 708 

θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 23REQ012296054,ΑΓΑ: 9ΠΥΗ46906Χ-ΓΣΕ) 

 

 

 

 

 

   ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
                                Ησάλληλα, 16-03-2023 

       Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ ΙΟ  Τ Γ Δ ΙΑ   

     6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

       « Γ .  Υ Α Σ Ε Ζ Κ Ω  Σ Α »  

 

       Αξηζ. Πξση.: 4107 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ: ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ-ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ 
ΤΠΟΓ/ΝΖ: ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ-ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΘΩΝ 
ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: ΛΕΩΦΟΡΟ ΜΑΚΡΤΓΘΑΝΝΗ 
Σ.Κ.: 454 45 ΘΩΑΝΝΘΝΑ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: ΠΑΠΑΖΗΗ ΛΤΔΘΑ  
ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 26513 66625 
FAX: 26510 29470 
e-mail:l.papazisi@gni-hatzikosta.gr  

 

ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

 

  
ΚΟΗΝ: 
1. Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/ 

 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
 

mailto:e-maill.papazisi@gni-hatzikosta.gr
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αο πξνζθαιεί λα θαηαζέζεηε ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά 

γηα ηελ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ - (CPV 24111500-0) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.Ι. «Γ. Υαηδεθώζηα», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

33.711,07€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (27.186,35€ άλεπ ΦΠΑ), κέρξη ηελ Σεηάξηε 22-03-2023 θαη ψξα 11.00πκ 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ ηερλννηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

Πξφζθιεζεο γηα  φια ηα πεξηγξαθφκελα είδε θαη ππεξεζίεο θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία Πξσηνθφιινπ ή λα ζηαιεί 

κέρξη Σεηάξηε 22-03-2023 θαη ώξα 11.00πκ 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή), ζε δύν αληίηππα, έλα 

πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα 

εμήο: 

ηνηρεία Απνζηνιέα (ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ/Υνξεγεηή):   

Ολνκαηεπψλπκν θπζηθνχ ή Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ, Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, Σειέθσλν, Αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο θαη 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

Γηεύζπλζε ππνβνιήο θαη ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνύ : 

ΠΡΟ:  Γεληθφ Ννζνθνκείν Ησαλλίλσλ «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ»  

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ κε αξηζκφ Πξφζθιεζεο:  36/23 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 22-03-2023 - 11.00πκ 

ΣΗΣΛΟ: «ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν.Ι. «Γ. 

ΥΑΣΕΖΚΩΣΑ»» 

ΠΡΟΟΥΖ: Να ΜΖΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηόθνιιν. 

 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε 

πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

Μέζα ζην θάθειν ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία  θαηά πξνηίκεζε θαη πξνο 

δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο σο εμήο: 

Α. Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ, καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α.Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηνπο). 

β.Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ θαζψο θαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξφλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

γ.Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζρύ ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο. 

δ.Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ θαη λα είλαη ζε ηζρύ ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο. 
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ε. Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986ςεθηαθψο ππνγεγξακκέλε, φπνπ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη 

φηη:  

i) απνδέρεηαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ii) ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη 

αθξηβή, iii) παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί αλαβνιήο ή 

αθχξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο. 

 

Β. Φάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο 

Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη: (i) ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ (ζηνηρεία, ηερληθά θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά, δηθαηνινγεηηθά θαη δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο) ζε δχν αληίγξαθα, (ii) 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φπνπ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ην 

Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζεο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο 

απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

  

Γ. Φάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξψ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, 

πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηφ, είηε σο απφιπηε ηηκή.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξνζθέξνπλ γ ηα  όλα  ηα ε ίδε  (ήην η  γ ηα  ηα ε ίδε  ηφζν  ηνπ  

Πίλαθα 1  φζν θαη  ηνπ  Π ίλαθα 2)  θαη  γ ηα  το  σύνολο της  δεηνχκελεο πνζφηεηαο θα η  κε ηνδφηεο ζ α  

αλαδε ηρζε ί  ν  πξνζθέξσλ  ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ν ηθνλνκ ηθήο άπνςεο  πξνζθνξά βάζε η  η ηκήο  

(ρακειφηεξε  η ηκή)  επ ί  ηνπ  ζπλφινπ  ηεο  πξνζθνξάο  ηνπ,  ιακβάλνληαο  ππφςε  φ η η  ε  ν ηθνλνκηθή  

πξνζθνξά δελ  ζα  πξέπε η  λα ππεξβαίλε η  ηελ  ε θη ηκψκελε δαπάλε  ηνπ θάζε  π ίλαθα.   

Δπηζεκαίλεηαη  επίζεο φη η  ζη ηο  ν ηθνλνκ ηθέ ο  πξνζθνξέο ησλ ε ηαηξε ηψλ ζα πξέπε η  εθηφο  απφ ηελ  η ηκή  ηνπ  

πξνζθεξφκελνπ ε ίδνπο  λα αλαγξάθε ηαη  ππνρξεσηηθά  ν  αλη ίζην ηρνο θσδηθφο ηνπ  ε ίδνπο  ζην  

Παξαηεξεηήξην  Σ ηκψλ Τγε ίαο  (αχμσλ αξηζκφο)  θα η  ε  ηξέρνπζα η ηκή ,  φπσο  απηή  θαηαγξάθεηαη  ζην  

παξαηεξεηήξην  (άξζξν 24 ηνπ  Ν .  3846/2010) ,  πξνθε ηκέλνπ λα γ ίλε η  ε  ζχγθξ ηζε ησλ ν ηθνλνκηθψλ  

πξνζθνξψλ κε  απηέ ο  ηνπ παξαηεξεηεξίνπ.  ηελ πεξίπησζε πνπ ην  πξνζθεξφκελν ε ίδνο δελ  

εληάζζεηαη  ζην  παξαηεξεηήξ ην  η ηκψλ,  απηφ  ζα  πξέπ ε η  λα  αλαγξάθε ηα η  ξεηά ζηελ  ν η θνλνκ ηθή  

πξνζθνξά.  Οη  πξνζθεξφκελεο  η ηκέ ο  δελ  ζα ππεξβα ίλνπλ η η ο  αλη ίζην ηρεο  αλψηαηεο  η ηκέ ο  ηνπ  

παξαηεξεηεξίνπ.  

Ζ η ηκή  ηεο  πξνζθνξάο δελ  πξέπε η  λα ππεξβαίλε η  ηελ  πξνυπνινγ ηδφκελε δαπάλε.   

 
Οη πξνζθεξφκελεο  η ηκέο  ε ί λαη  ζηαζεξέο  θαζ ’  φιε  ηε  δ ηάξθε ηα ηεο  ζχκβαζεο  θα η  δελ  αλαπξνζαξκφδνληα η .  
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Οη ππνβαιιφκελεο  πξνζθνξέο  ηζρχνπλ  θαη  δεζκεχνπλ ηνπο ν ηθνλνκηθνχο θνξε ίο  γ ηα  δ ηάζηεκα εθαηόλ ε ίθνζ η  

(120)  εκεξώλ  απφ  ηελ  επφκελε ηεο  δ ηε λέξγε ηαο  ηνπ δ ηαγσληζκνχ.   

Πξνζθνξά ε  νπν ία  νξ ίδε η  ρξφλν ηζρχνο  κ η θξφηεξν  απφ ηνλ  αλσηέξσ πξνβιεπφκελν  απνξξίπηεηαη .  

Ζ ηζρχο ηεο  πξνζθνξάο κπνξε ί  λα παξαηε ί λε ηαη  ε γγξάθσο,  εθφζνλ  ηνχην  δε ηεζε ί  απφ ηελ  αλαζέηνπζα αξρή ,  

πξηλ  απφ ηε  ιή με  ηεο ,  θαη '  αλψηαην φξην  γ ηα  ρξνληθφ  δ ηάζηεκα ίζν κε  ηελ  πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρ ηθή  

δ ηάξθε ηα.  ε  πεξίπησζε α ηηήκαηνο  ηεο  αλαζέηνπζαο  αξρήο  γ ηα  παξάηαζε ηεο  ηζρχνο  ηεο  πξνζθνξάο ,  γ ηα  ηνπο 

ν ηθνλνκηθνχο θνξε ί ο ,  πνπ απνδέρ ηεθαλ ηελ  παξάηαζε,  πξηλ  ηε  ιήμε  ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο,  ν η  

πξνζθνξέο ηζρχνπλ θα η  ηνπο δεζκεχνπλ   γ ηα  ην  επ ηπιένλ  α πηφ  ρξνληθφ  δ ηάζηεκα.  

 

Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη  πξνζθνξέο  ζη ηο  νπνίεο :  α)  δελ  δ ίλεηαη  η ηκή ζε ΔΤΡΩ ή  πνπ  

θαζνξίδεηαη   ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λόκ ηζκα ,  β)  δελ πξνθύπηε η  κε ζαθήλε ηα  ε  πξνζθεξόκελε η ηκή,  κε  

ηελ  επηθχιαμε ηεο  παξ.  4  ηνπ  άξζξνπ 102 ηνπ λ .  4 412/2016 θα η  γ)  ε  η ηκή ππεξβα ίλεη  ηνλ πξνϋπνινγηζκό  

ηεο ζύκβαζεο.   

ηελ πεξίπησζε ισότιμφν πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε κλήρφση κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 

2. ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πλέον σσμυέροσσα από οικονομικής άπουης προσυορά βάσει τιμής (ταμηλότερη τιμή) 

επί τοσ σσνόλοσ τις προσυοράς, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ εθηηκψκελε 

δαπάλε ηνπ θάζε πίλαθα  - εθφζνλ πιεξνχληαη νη ειάρηζηεο δεηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξνζθέξνπλ γηα φια ηα είδε (ήηνη γηα ηα είδε ηφζν ηνπ Πίλαθα 1 φζν θαη 

ηνπ Πίλαθα 2) θαη γηα ην ζχλνιν ηηο δεηνχκελεο πνζφηεηαο.  

 

χκθσλα κε ην αξ.42 ηνπ Ν.4782/2021 (πκπιήξσζε απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ), ζε πεξίπησζε πνπ νη 

ππνβιεζείζεο πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, 

νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνζθιήζεσο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή 

λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο/ ηελ ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ. 

 

3. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΙ 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.  

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα 

γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Κξάηεζε χςνπο 0,1% επί φισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ N.4412/16 (Α΄59) θαη ζηνλ Ν.4413/2016 (Α' 148), αμίαο 

άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ πξν ΦΠΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.Τ.). Ζ θξάηεζε απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016). 
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β) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%. 

γ) Τπέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β΄/24-3-’09): 2,00%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ 

θαζαξνχ πνζνχ.  

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

  

4. ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΖ   

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. 

Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξψλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε 

χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

5. ΔΓΓΤΖΔΙ 

Δγγχεζε ζπκκε ηνρήο δελ  απαη η ε ί ηα η . Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί  ηεο εθηηκώκελεο  

αμίαο ηεο ζύκβαζεο , ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο θαη ε  νπνί α  

θαηαη ίζεηαη  κέρξ η  θαη  ηελ  ππνγξαθή ηνπ  ζπκθσλεη ηθνχ . Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 ζηνηρεία, πιελ 

απηνχ ηεο πεξ. ε (βι. ηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιένλ, ηνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο είλαη γλσζηφο. 

Γηα φ, ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 Ο ΓΙΟΙΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.Ι.  

      «Γ. ΥΑΣΕΖΚΩΣΑ» 

 

 

           ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι :  ΑΝΑΛΤΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΖ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

                                                                
Α/Α 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ M.M. ΠΟΟΣ. 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ (€) 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΙΟΤ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΙΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΣΙΜΖ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΙΟΤ 

1 
720000006 

ΤΓΡΟ ΑΕΧΣΟ 
ΚΡΤΟΓ.ΓΟΥΔΗΟ ΑΠΟ 
30,1 ΔΧ ΚΑΗ 40 ΛΗΣΡΑ 

ΚΑΝΗΣΡΟ 175 1,25 € 218,75 € 1,55 € 271,25 € 1,25 € 

2 
720000024 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 2.5 
ΦΗΑΛΖ ΑΝΧ ΣΧΝ 15 kg 

ΚΗΛΟ 74 0,60 € 44,40 € 0,74 € 55,06 € 0,60 € 

3 

720000005 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ 
ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)2.5 
ΦΗΑΛΖ ΑΠΟ 6,1 ΔΧ 
8kg 

 ΦΗΑΛΖ 22 2,45 € 53,90 € 3,04 € 66,84 € 2,45 € 

4 

720000008 

ΗΑΣΡΗΚΟ 
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ- 
ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΑΔΡΑ 
(Respal) ΦΗΑΛΖ 
ΜΔΓΑΛΖ 10 m3 

ΚΤΒΗΚΟ 80 2,67 € 213,60 € 3,31 € 264,86 € 2,67 € 

5 
720000001 

ΑΔΡΗΟ 
ΟΞΤΓΟΝΟ(GOx)ΦΗΑΛΖ 
ΔΧ 1 m3 

 ΦΗΑΛΖ 547 3,35 € 1.832,45€ 4,15 € 2.272,24 € 3,35 € 

6 

720000025 

ΑΔΡΗΟ 
ΟΞΤΓΟΝΟ(GOx) 
ΦΗΑΛΖ ΑΠΟ 1,1 ΔΧ 
ΚΑΗ 2,1 m3 

 ΦΗΑΛΖ 75 5,15 € 386,25 € 6,39 € 478,95 € 5,15 € 

7 

720000002 

ΑΔΡΗΟ 
ΟΞΤΓΟΝΟ(GOx) 
ΦΗΑΛΖ ΑΠΟ 4,4 ΔΧ 
ΚΑΗ 10,7 m3 

ΚΤΒΗΚΟ 400 1,53 € 612,00€ 1,90 € 758,88 € 1,53 € 

8 

720000029 

ΠΡΧΣΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ 
ΑΕΧΣΟΤ(N2O)ΦΗΑΛΖ 
ΜΔΓΑΛΖ 50 lit  

ΚΗΛΟ 592 7,50 € 4.440,00€ 9,30 € 5.505,60 € ΓΤ 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΙΥΩ ΦΠΑ: 7.801,35 € 
ΤΝΟΛΟ    
ΜΔ ΦΠΑ: 

9.673,67 € 
  

           

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

         

                                                                
Α/Α 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ M.M. 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚ
Ζ 

ΠΟΟΣΖΣ
Α 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ (€) 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΙΟΤ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΙΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΣΙΜΖ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΙΟΤ 

1 
088700130 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ 
ΓΟΚΗΜΔ Δ ΦΗΑΛΔ 
ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ) 

15 28,00 € 420,00 € 34,72 € 520,80 € ΓΤ 

2 
041900123 ΒΑΦΖ ΦΗΑΛΧΝ 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ) 

15 11,00 € 165,00 € 13,64 € 204,60 € 
ΓΤ 

3 
143900013 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
ΚΛΔΗΣΡΟΤ ΦΗΑΛΧΝ 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ) 

15 28,00 € 420,00 € 34,72 € 520,80 € 
ΓΤ 

4 

081700003 

ΔΝΟΗΚΗΟ ΦΗΑΛΧΝ 
ΠΔΠΗΔΜΔΝΧΝ 
ΑΔΡΗΧΝ (αλά θηάιε 
αλά εκέξα) 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ)/ 

ΖΜΔΡΑ 
80 0,40 € 11.680,00€ 0,50 € 14.483,20 € 

ΓΤ 

5 
700000009 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΦΗΑΛΧΝ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 62 100,00 € 6.200,00 € 124,00 € 7.688,00 € 
ΓΤ 

6 
700000009 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΤΓΡΟΤ 
ΑΕΧΣΟΤ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 5 100,00 € 500,00 € 124,00 € 620,00 € 
ΓΤ 

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΙΥΩ ΦΠΑ: 19.385,00€ 
ΤΝΟΛΟ    
ΜΔ ΦΠΑ: 

24.037,40 € 
  

           
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΓΙΥΩ ΦΠΑ: 27.186,35€ 

ΤΝΟΛΟ    
ΜΔ ΦΠΑ: 

33.711,07 € 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι Ι :  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΙΑΛΩΝ ΑΔΡΙΩΝ ΙΑΣΡΙΚΖ ΥΡΖΖ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Οη πξνκεζεπηέο ηαηξηθψλ αεξίσλ πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη λα θαηαζέζνπλ κε πνηλή απφξξηςεο κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά: 

1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην ππνπξγείν αλάπηπμεο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 γηα Παξαγσγή θαη Γηάζεζε ηερληθψλ, ηαηξηθψλ θαη εηδηθψλ αεξίσλ ζε ηζρχ . 

3. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 13485:2016 γηα εκπνξία θαη δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ 

(πδξαπιηθή δνθηκή) θαη εθηάθησλ ειέγρσλ θαη επαλειέγρσλ, θηαιψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 2010/35/ΔΔ θαη 2008/68/ΔΚ. 

5. Άδεηα Κπθινθνξίαο απφ ηνλ ΔΟΦ. 

6. Άδεηα Γπλαηφηεηαο Παξαγσγήο θαη Γηαθίλεζεο απφ ηνλ ΔΟΦ κε φια ηα παξαηήκαηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ. 

7. Άδεηα Κπθινθνξίαο γηα θάζε έλα απφ ηα πξνζθεξφκελα αέξηα απφ ηνλ ΔΟΦ. 

8. Γπλαηφηεηαο Παξαγσγή θαη Γηαθίλεζεο, Πηζηνπνηεηηθφ KKΠ GMP (Καλφλεο Καιήο Παξαζθεπήο)απφ ηνλ ΔΟΦ 

9. Γηα Ηαηξηθά Αέξηα πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ, αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ησλ. 

10. Σα πξνζθεξφκελα ηαηξηθά αέξηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πξφζθαηε έθδνζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο. 

11. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε No 1348/2004 γηα Δκπνξία θαη δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 

12. Πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 13485:2012 γηα Δκπνξία, δηαθίλεζε θαη εγθαηάζηαζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο θαη δηαλνκήο ηαηξηθψλ αεξίσλ απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα. 

13. Βεβαίσζε πεξηνδηθνχ έιεγρνπ δνρείνπ –δεμακελήο απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ. 

14. Άδεηα εκθηάισζεο γηα φια ηα ηαηξηθά αέξηα απφ ηνλ ΔΟΦ. 

15. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001 γηα δηαλνκή πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ. 

16. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001 ΔΝ 46002 γηα δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τπνπξγηθήο απφθαζεο Δ3/833/99 (ηδίσο γηα απηνχο πνπ δελ είλαη νη ίδηνη παξαγσγνί ηαηξηθψλ αεξίσλ). 

17. Τπεχζπλε δήισζε ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

18. Τπεχζπλε δήισζε δπλαηφηεηαο άκεζεο παξάδνζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

19. Σα ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΤ7/2480/94 (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 

755/Β/7-10-94 θαη ΦΔΚ 757/Β/10-10-94) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) “Πεξί ελαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο 

ηελ νδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηεο ππ’ αξηζ. Α9/νηθ.6281/23-7-98 (ΦΔΚ Β/810/98) 

απφθαζεο ππνπξγνχ Τγείαο ηξνπνπνίεζεο ηεο ΓΤ7/2480/19-8-94 ΚΤΑ θαη νξηζκφο ηνπ ΔΟΦ σο αξκφδηαο Αξρήο, πνπ αθνξά 

ζηα Ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, θαηά ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ηνπο είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ, είηε γηα ηελ εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE κεηά ηελ 

εθπλνή ζηηο 12/7/98 ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηεο. 

20. Οη εηαηξείεο ησλ ππφ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αξηζ. Δ3/833/99 

(ΦΔΚ 1329/Β/29-6-99) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο θαη ηεο αξηζ. ΓΤ8/2245/δ164 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο Δ3/833/99 

«πεξί θαζνξηζκνχ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ δηαθίλεζεο Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ». 

21. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα φηαλ απαηηείηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Φαξκαθνπνηίαο θαη λα πιεξνχλ, φπνπ επηβάιιεηαη, ηηο πξνυπνζέζεηο θπθινθνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (άδεηα απφ Δ.Ο.Φ., ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΚΡΑΣΟΤ, θ.ι.π.). 

22. Βεβαίσζε ADR νδεγνχ θαη νρήκαηνο  

 
 

2. ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΔΡΙΑ Δ ΙΓΖΡΟΦΙΑΛΔ 

Σα πξνζθεξφκελα αέξηα γηα ηαηξηθή ρξήζε, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ειιεληθή (Δ.Ο.Φ.) θαη 

επξσπατθή Φαξκαθνπνηία (E.P.C) σο εμήο:  

1. Ζ θαζαξφηεηα ηνπ Ομπγφλνπ (O2) ζα είλαη ≥ 99,5% θαη’ φγθν (CO2 ≤ 300ppm, CO ≤ 5ppm, H2O ≤ 67ppm). 

2. Ζ θαζαξφηεηα ηνπ πξσηνμεηδίνπ ηνπ Αδψηνπ (N2O) ζα είλαη ≥ 98% θαη’ φγθν (CO2 ≤ 300ppm, CO ≤ 5ppm, NOx ≤ 2ppm, H2O ≤ 

67ppm). 

3. Ζ θαζαξφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 ζα είλαη ≥99,5% θαη’ φγθν (CO ≤ 5ppm, NOx ≤ 2ppm, πλνιηθφ ζείν H2O ≤ 

67ppm). 

4. Ο ζπλζεηηθφο αέξαο ζα είλαη θαζαξφο (19,95 – 23,63% O2, ππφινηπν Ν2, H2O ≤ 67ppm)  θαη θαηάιιεινο γηα ηαηξηθή ρξήζε 

ρσξίο πξνζκίμεηο ειαίσλ θ.ιπ. 

5. Ζ θαζαξφηεηα ηνπ Αδψηνπ (Ν2) ζα είλαη ≥ 99,5% θαη’ φγθν (CO2 ≤ 300ppm, CO ≤ 5ppm, H2O ≤ 67ppm, Ο2 ≤ 50ppm). 
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Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ αεξίσλ εληφο ζηδεξνθηαιψλ ζην Ννζνθνκείν ζηηο 

απνζήθεο ηνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Αλ ην Ννζνθνκείν δελ δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ θηαιψλ, ηφηε ν πξνκεζεπηήο ζα ηνπο παξαρσξεί θηάιεο έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο ην 

νπνίν ζα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαιπηηθά γηα θάζε ρσξεηηθφηεηα θηάιεο. Δπίζεο ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα αγνξάζεη θηάιεο 

έλαληη ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο απφ ηελ εηαηξία κε ηνπο φξνπο πνπ αθνινπζνχλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ θηαιψλ πξέπεη λα είλαη 150atm ή/θαη 200atm θαη ε ρσξεηηθφηεηα 10m3 γηα ην νμπγφλν θαη 

35Κgr γηα ην πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Οη θηάιεο ζα πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) θαη ηεο 

Σ.Ο.ΣΔ.Δ. 2491/86 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α 1045/929/88 ΦΔΚ 370/Β/9-6-88. 

 Ομπγόλν: Σν ζψκα ηεο θηάιεο ζα έρεη καχξν ρξψκα ελψ ην θακπχιν άλσ ηκήκα («ψκνο» ηεο θηάιεο) ιεπθφ. Ο θχιηλδξνο ζα 

πξέπεη λα θέξεη εηηθέηα κε ηελ επηγξαθή «Oxygen, Ομπγφλν». Δπηπιένλ, ε ιέμε «Oxygen, Ομπγφλν» ή ην ζχκβνιν «Ο2» ζα 

πξέπεη λα είλαη ραξαγκέλν θαη ρξσκαηηζκέλν ζην κέηαιιν ηνπ «ψκνπ» ηεο θηάιεο. Σν θιείζηξν ζα είλαη ζειπθφ δεμηφζηξνθν 

δηακέηξνπ 22,91 mm θαη βήκαηνο 1,814 mm. 

 Πξσηνμείδην ηνπ αδώηνπ: Ζ θηάιε ζα είλαη βακκέλε κπιε θαη ζα θέξεη εηηθέηα κε ηελ επηγξαθή «NitrousOxide, Πξσηνμείδην ηνπ 

Αδψηνπ». Δπηπιένλ, ε ιέμε «NitrousOxide, Πξσηνμείδην ηνπ Αδψηνπ» ή ην ζχκβνιν «N2O» ζα πξέπεη λα είλαη ραξαγκέλν θαη 

ρξσκαηηζκέλν ζην κέηαιιν ηνπ «ψκνπ» ηεο θηάιεο. Σν θιείζηξν ζα είλαη ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 26mm θαη βήκαηνο 

1,50mm. 

 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα: Ζ θηάιε ζα είλαη βακκέλε γθξη θαη ζα θέξεη εηηθέηα κε ηελ επηγξαθή «CarbonDioxide, Γηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα». Δπηπιένλ, ε ιέμε «CarbonDioxide, Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα» ή ην ζχκβνιν «CO2» ζα πξέπεη λα είλαη ραξαγκέλν θαη 

ρξσκαηηζκέλν ζην κέηαιιν ηνπ «ψκνπ» ηεο θηάιεο. Σν θιείζηξν ζα είλαη αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη βήκαηνο 

1,814mm. 

 Άδσην: Σν ζψκα ηεο θηάιεο ζα έρεη γθξη ρξψκα ελψ ην θακπχιν άλσ ηκήκα («ψκνο»)  καχξν. Ο θχιηλδξνο ζα πξέπεη λα θέξεη 

εηηθέηα κε ηελ επηγξαθή «Nitrogen, Άδσην». Σo θιείζηξν ζα είλαη αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη βήκαηνο 1,814. 

 

Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη κε πνηλή απφξξηςεο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ άδεηα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ 

πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Φ θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηάζησλ παξαγσγήο ηνπο. 

Ζ ηηκή πνπ ζα δνζεί γηα ην νμπγφλν , ηνλ πεπηεζκέλν αέξα θαη ην άδσην ζα είλαη ζε €/m3 γηα ην δε πξσηνμείδην ηνπ αδψηνπ θαη ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα ζε €/Kgr. Ζ ηηκή ηνπ κηζζψκαηνο ησλ θηαιψλ ζα δνζεί ζε € /κήλα - θηάιε. 

Δθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ζε 2 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηηο 

ελνηθηαδφκελεο κε ην ζχζηεκα ηεο γεκάηεο έλαληη θελήο. 

Τπνρξέσζε ηεο εηαηξίαο είλαη λα παξαιακβάλεη θαη λα παξαδίδεη ηηο θηάιεο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχνπλ ην Ννζνθνκείν. 

 

3. ΣΡΟΠΟ ΠΟΟΣΙΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΚΑΙ ΥΡΔΩΖ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 

Απφ ηα ηαηξηθά αέξηα ην νμπγφλν, ν πεπηεζκέλνο αέξαο, ην Μείγκα (Ν2, Ζ2, CO2) θαη ην άδσην, παξαιακβάλνληαη θαη ρξεψλνληαη κε 

κνλάδα κέηξεζεο ηνλ φγθν (1 ΝΜ3) πνπ θαηαιακβάλεη ην αέξην φηαλ εθηνλσζεί απφ ηε θηάιε ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο. Γειαδή, ζε πίεζε PN 

= 1bar θαη ζεξκνθξαζία ΘΝ =0ΟC ή ΣΝ = 273Ο Κ. 

Ο φγθνο VN  πνπ παξαιακβάλνπκε απφ κία θηάιε, εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ΡΦ, πνπ βξίζθεηαη ζηε θηάιε θαη 

ηε ζεξκνθξαζία ΣΦ ή (273+Θθ).  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξαιακβαλφκελνπ φγθνπ VN ζε ΝΜ3  απφ θηάιε φγθνπ VΦ ζε lit πνπ πεξηέρεη αέξην ζε πίεζε ΡΦ ζε bar, ζα 

πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

 
. .273

1. 273
n

P V
V

 






 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

Μία θηάιε 45 lit = 0,0045m³, πνπ πεξηέρεη αέξην ζε πίεζε 200 bar , ζε ζεξκνθξαζία Θ = 20Ο C, δίλεη απφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε VN = 

9ΝΜ3 

Ζ ίδηα θηάιε πνπ πεξηέρεη αέξην ζε πίεζε 140 bar θαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία δίλεη φγθν VN = 6,5 ΝΜ3, δειαδή 2,5 ΝΜ3 φγθνπ αεξίνπ 

ιηγφηεξν απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 
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Ζ πηζηνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο φγθνπ αεξίνπ ζε ΝΜ3 ζα γίλεηαη κε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ ζα αθνξά ην 15% ζηξνγγπινπνηεκέλν 

ζηνλ ακέζσο επφκελν αξηζκφ ησλ θηαιψλ θάζε αεξίνπ, ζε θάζε παξαιαβή. Ο έιεγρνο ζα αθνξά ηε κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ ηεο 

θηάιεο ΡΦ θαη ηε ζεξκνθξαζία Θθ  ηεο θάζε θηάιεο. 

Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη απφ Σερληθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη έλα ζεξκφκεηξν θαη 

έλα πηεζφκεηξν αθξηβείαο. 

Σα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ ζα επεμεξγάδνληαη άκεζα θαη παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ζα ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζρέζε ν πξαγκαηηθφο φγθνο ηνπ αεξίνπ πνπ παξαιακβάλεηαη.  

Απνθιίζεηο ηεο πίεζεο, ηνπ αεξίνπ πάλσ ηνπ – 5% λα απνηεινχλ ιφγσ επηζηξνθήο φισλ ησλ θηαιψλ ή ζε πεξίπησζε απφιπηεο αλάγθεο 

(γηα ηελ εμππεξέηεζε άκεζσλ θαη θαηεπεηγφλησλ αλαγθψλ) ζα γίλεηαη κείσζε ηεο ηηκήο αεξίσλ κε ηηκή m3 δηπιάζηα ηεο πξνζθεξφκελεο.  

Γηα ηα παξαπάλσ Ηαηξηθά Αέξηα Ο2, Πεπηεζκέλν Αέξα, Μείγκα (Ν2, Ζ2, CO2) θαη ην αέξην Ν2 νη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ ζε Νm3. 

Ζ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ θηαιψλ ζα γίλεηαη ζην Ννζνθνκείν παξνπζία ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

4. ΦΙΑΛΔ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 

Οη πξνδηαγξαθέο απηέο αθνξνχλ αγνξά ή δηαθίλεζε θηαιψλ. 

1. Ο Πξνκεζεπηήο ζα παξαρσξεί θηάιεο έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ. 

2. Οη θηάιεο πνπ ζα πεξηέρνπλ ηαηξηθά αέξηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ εηδηθφ ράιπβα ή αινπκίλην, θπιηλδξηθέο, γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αεξίνπ ζε ακηγψο αέξηα κνξθή ή 

πγξνπνηεκέλν ππφ πίεζε. 

 Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ πεξηέρνπλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αέξηα κνξθή, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ Σερληθή Οδεγία ΣΔΔ 2491/86. 

 Θα θέξνπλ εηδηθά θιείζηξα, αζθαιή, κε θάιπκκα θαη ζεκάλζεηο (ρξσκαηηζκέλεο θαη αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο), ζρεηηθέο κε ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ θηαιψλ θαη ηα αέξηα πνπ πεξηέρνπλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1089-3, ηελ Σερληθή Οδεγία ΣΔΔ 2491/86 θαη ηελ Τ.Α 10451/929/88 ΦΔΚ 370/Β/9-6-88, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ΔΛ.Ο.Σ.). 

 Δηδηθά γηα ηηο θηάιεο κηθξφηεξεο ησλ 5 ιίηξσλ, ηα θιείζηξα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ πξνδηαγξαθή ΗSO 107-1983, φπσο απηή 

ηξνπνπνηείηαη εθάζηνηε. 

3. Οη ρξσκαηηζκνί θαη ηα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη 17 ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 10451/929/88 (Φ.Δ.Κ 

370/Β/9-6-88) θαη νη επηπιένλ επηζεκάλζεηο γηα ηηο θηάιεο Ννζνθνκεηαθψλ αεξίσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην άξζξν 15 παξ. ηεο Τ.Α 

10451/929/88 (Φ.Δ.Κ 370/Β/9-6-88). 

4. Ζ πίεζε ζηηο θηάιεο ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αέξηα κνξθή θαζνξίδνληαη γηα θάζε είδνο ηαηξηθνχ αεξηνχ ζηελ Σερληθή 

Οδεγία ΣΔΔ 2491/86, ήηνη πίεζε ιεηηνπξγίαο 200 bar θαη πίεζε δνθηκήο 300 bar. Γηα ηελ ζήκαλζε ησλ θηαιψλ ηζρχεη ην άξζξν 3 ηεο 

Τ.Α 1045/929/88 (Φ.Δ.Κ 370/Β/9-6-88). 

5. Oη θηάιεο ζα θέξνπλ ζθξαγίδα ελδεηθηηθή ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο θαη ραξαγκέλα φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φπσο πίεζε δνθηκήο, 

πίεζε ιεηηνπξγίαο, βάξνο θιπ. 

6. Γηα ηελ ζήκαλζε ησλ θηαιψλ ηζρχεη ην άξζξν 3 ηεο Τ.Α 1045/929/88 (Φ.Δ.Κ 370/Β/9-6-88) 

Δπηπιένλ νη θηάιεο ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε ηνπ πξνκεζεπηή, λα ππάξρνπλ επηθνιιεκέλα ζηηο θηάιεο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

• Ολνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο   

• Φαξκαθνηερληθή κνξθή θαη πεξηερφκελν  

•  Ζκεξνκελία παξαγσγήο   

•  Ζκεξνκελία ιήμεο  

•  Αξηζκφο Παξηίδαο παξαγσγήο  

•  Φχιιν νδεγηψλ ρξήζεο ( PIL) 

 

7. Θα δνζεί ηηκή αγνξάο θηάιεο (αθνινπζεί ηχπνο θηαιψλ). 

Δηδηθή θηάιε νμπγφλνπ ≤2m3, 200 bar, γηα ηηο αλάγθεο δηαθνκηδήο αζζελψλ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ζ θηάιε ζα πιεξνί φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ζα θέξεη ηηο θαηάιιειεο ζεκάλζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 97/23/ΔΚ, 

99/36/ΔΚ, 93/42/ΔΟΚ: 

1. Θα είλαη απφ ειαθξχ θξάκα αινπκίληνπ γηα επθνιία ζηηο κεηαθηλήζεηο ηεο. 

2. Θα έρεη κηθξφ  βάξνο. Δλδεηθηηθά: 2 lit έσο 4 Kg κε ην πεξηερφκελν, 5 lit έσο 7,5 Kg κε ην πεξηερφκελν. 
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3. Θα δηαζέηεη θιείζηξν κε ελζσκαησκέλα: 

 Ρπζκηζηή ξνήο κε έλδεημε lit/min θαη δηαβάζκηζε αλά 0,5 lit/min 

 Έμνδν ξνήο θαηάιιειε γηα ζχλδεζε ξηληθνχ θαζεηήξα ή κάζθαο νμπγφλνπ. 

 Βαιβίδα ειάρηζηεο ελαπνκέλνπζαο πίεζεο πνπ δηαζθαιίδεη φηη ε θηάιε δε ζα επηκνιπλζεί κε λεξφ ή άιινπο επηκνιπληέο. 

 Σαρπζχλδεζκν γηα απεπζείαο ρξήζε ζε αλαπλεπζηήξα ή ζε αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα ρεηξνπξγείνπ. 

 Μεηξεηή πίεζεο πνπ δείρλεη ην πεξηερφκελν ηεο θηάιεο αθφκε θαη φηαλ ε θχξηα βαιβίδα είλαη θιεηζηή. 

4. Σν ελζσκαησκέλν θιείζηξν ηεο θηάιεο ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα απφ ζπκπαγέο πιηθφ κε ρεξνχιη γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε 

ηνπ πξντφληνο. 

5. Ζ θηάιε ζα δηαζέηεη εηδηθφ βξαρίνλα γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ ζε θνξείν/θξεβάηη ή ηξνρήιαηε θαξέθια. 

6. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ (MRI). 

7. Πάλσ ζηε θηάιε ζα ππάξρεη επηθνιιεκέλν θπιιάδην νδεγηψλ ζσζηήο θαη αζθαινχο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηειέθσλα 

επηθνηλσλίαο γηα πηζαλφ πξφβιεκα θαηά ηε ρξήζε ηεο. 

 

5. ΣΔΣ ΤΓΡΑΤΛΙΚΖ ΓΟΚΙΜΖ ΦΙΑΛΩΝ 

1. Όιεο νη θηάιεο, είηε είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε ηνπ Πξνκεζεπηή, ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε έιεγρν πξηλ ηελ εκθηάισζή 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ 14165/Φ17.4/373/28.7.93 (Παξάξηεκα 15), φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε θαη ζα βξίζθνληαη εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο ηζρχνο ηνπ ειέγρνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο εξγαζίεο: 

 Έιεγρνο πδξαπιηθήο δνθηκήο. 

 Αληηθαηάζηαζε θιείζηξνπ. 

 Αληηθαηάζηαζε πψκαηνο θηάιεο. 

 Υξσκαηηζκφο θηάιεο κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ 

2. Ζ ρξέσζε ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο, ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ θιείζηξσλ θαζψο θαη ηεο βαθήο ησλ θηαιψλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν κφλν 

γηα ηελ πεξίπησζε θηαιψλ ηδηνθηεζίαο ηνπ. Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη εμνπιηζκφ γηα πδξαπιηθέο δνθηκέο θηαιψλ αληνρήο 300 bar θαη ζα 

πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΛΟΣ. 

3. Θα δνζεί ηηκή γηα ηεζη πδξαπιηθήο δνθηκήο αλά θηάιε. 

4. Θα δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ γηα πδξαπιηθέο δνθηκέο θηαιψλ αληνρήο έσο 300Atm. (Να πξνζθνκηζζεί αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ απφ 

Φνξέα). 

5. Θα δνζεί ηηκή γηα πδξαπιηθή δφθηκε θηαιψλ ζε €/θηάιε. 

 

6. ΚΛΔΙΣΡΑ ΦΙΑΛΩΝ 

1. Σα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο θαη ηηο ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ» 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι Ι Ι   

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΙΝΑΚΑ 1  

                                                                
Α/Α 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ M.M. ΠΟΟΣ. 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ (€) 
ΚΩΓΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΙΟΤ 

ΣΙΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 
ΣΙΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

ΣΙΜΖ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΙΟΤ 

1 
720000006 

ΤΓΡΟ ΑΕΧΣΟ ΚΡΤΟΓ.ΓΟΥΔΗΟ 
ΑΠΟ 30,1 ΔΧ ΚΑΗ 40 ΛΗΣΡΑ 

ΚΑΝΗΣΡΟ 175           

2 
720000024 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 
2.5 ΦΗΑΛΖ ΑΝΧ ΣΧΝ 15 kg 

ΚΗΛΟ 74           

3 

720000005 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 
(CO2)2.5 ΦΗΑΛΖ ΑΠΟ 6,1 ΔΧ 
8kg 

 ΦΗΑΛΖ 22           

4 

720000008 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟ- 
ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΑΔΡΑ (Respal) 
ΦΗΑΛΖ ΜΔΓΑΛΖ 10 m3 

ΚΤΒΗΚΟ 80           

5 
720000001 

ΑΔΡΗΟ ΟΞΤΓΟΝΟ(GOx)ΦΗΑΛΖ 
ΔΧ 1 m3 

 ΦΗΑΛΖ 547           

6 
720000025 

ΑΔΡΗΟ ΟΞΤΓΟΝΟ(GOx) ΦΗΑΛΖ 
ΑΠΟ 1,1 ΔΧ ΚΑΗ 2,1 m3 

 ΦΗΑΛΖ 75           

7 
720000002 

ΑΔΡΗΟ ΟΞΤΓΟΝΟ(GOx) ΦΗΑΛΖ 
ΑΠΟ 4,4 ΔΧ ΚΑΗ 10,7 m3 

ΚΤΒΗΚΟ 400           

8 

720000029 

ΠΡΧΣΟΞΔΗΓΗΟ ΣΟΤ 
ΑΕΧΣΟΤ(N2O)ΦΗΑΛΖ ΜΔΓΑΛΖ 
50 lit  

ΚΗΛΟ 592           

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΙΥΩ ΦΠΑ:   
ΤΝΟΛΟ    
ΜΔ ΦΠΑ: 
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ΠΙΝΑΚΑ 2  

                                                                
Α/Α 

ΚΩΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ M.M. 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ (€) 
ΣΙΜΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΙΟΤ 

ΣΙΜΖ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ 
ΣΙΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

  

1 
088700130 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΓΟΚΗΜΔ Δ 
ΦΗΑΛΔ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ) 

15         
  

2 
041900123 ΒΑΦΖ ΦΗΑΛΧΝ 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ) 

15           

3 
143900013 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 
ΚΛΔΗΣΡΟΤ ΦΗΑΛΧΝ 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ) 

15         
  

4 

081700003 

ΔΝΟΗΚΗΟ ΦΗΑΛΧΝ 
ΠΔΠΗΔΜΔΝΧΝ ΑΔΡΗΧΝ 
(αλά θηάιε αλά εκέξα) 

ΦΗΑΛΖ 
(ΣΔΜΑΥΗΟ)/ 

ΖΜΔΡΑ 
80         

  

5 700000009 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΦΗΑΛΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 62           

6 
700000009 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΤΓΡΟΤ 
ΑΕΧΣΟΤ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 5           

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΓΙΥΩ ΦΠΑ:   
ΤΝΟΛΟ    
ΜΔ ΦΠΑ: 

  
  

           
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΓΙΥΩ ΦΠΑ:   

ΤΝΟΛΟ    
ΜΔ ΦΠΑ: 

  
  

 

ηνηρεία Πξνζθέξνληνο  (Οηθνλνκηθνύ Φνξέα)   

Δπσλπκία εηαηξείαο :       

Γηεχζπλζε:       Σει. Δπηθνηλ.:     E-mail: 

Νφκηκνο Δθπξφζσπνο:   «Ολνκαηεπψλπκν, Ηδηφηεηα»   Ο Υξόλνο Ιζρύνο ηεο Πξνζθνξάο είλαη (αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο) :  …………………….……..…………………εκέξεο 

 

      Τπνγξαθή – θξαγίδα     Ζκεξνκελία                       : ………….….…..………………. 




