
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: 14-04-2022
        4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3182
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV
24111900-4) με ταυτόχρονη παραχώρηση από τον προμηθευτή μίας (1) δεξαμενής για την
κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης  36.790,80€  με  φπα,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

Προμήθεια  Υγρού  Οξυγόνου  με  ταυτόχρονη  παραχώρηση  από  τον
προμηθευτή μίας (1) δεξαμενής για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού
Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου, σύμφωνα  με τις ποσότητες-τεχνικές
προδιαγραφές, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Την Θ. 2ο /Δ.Σ. 10ο /13-04-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε  η σκοπιμότητα διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την
προμήθεια Υγρού Οξυγόνου (CPV 24111900-4) με ταυτόχρονη παραχώρηση
από τον προμηθευτή μίας (1) δεξαμενής για την κάλυψη των αναγκών του
Γενικού  Νοσοκομείου  Διδυμοτείχου,  συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης
36.790,80€ με φπα, με δικαίωμα επαύξησης της ποσότητας (ενδεικτική) μέχρι
την κάλυψη της προϋπολογισθείσας δαπάνης.  Με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη  τιμή  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  εγκρίθηκαν  κατά  την
υπ΄αρίθμ. 37/23-06-2014 (θέμα 5ο) συνεδρίαση της ΕΠΥ.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

          ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: 
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25ης Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, στο
Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50329. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί
από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει:

(α)  Να υποβληθεί  σε κλειστό φάκελο   με τα  στοιχεία της εταιρείας και
την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 3182/2022 έρευνα αγοράς για την
προμήθεια Υγρού Οξυγόνου» για κάλυψη των αναγκών του Γενικού
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοθεί         στο Γραφείο Προμηθειών  
του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

(β) Η προσφορά να         φέρει         ΣΦΡΑΓΙΔΑ         ΤΗΣ         ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ         και         ΥΠΟΓΡΑΦΗ του 
νόμιμου εκπροσώπου.

Τμήμα:  Οικονομικού 
Γραφείο: Προμηθειών
Πληρ.: Βαλασίδου Αγγελική
Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαΐου 152, 68300 
Τηλ.: 25533-50329 
e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Προς
           

ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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(γ) Να         καλύπτει         όλες         τις         απαιτήσεις         και         προδιαγραφές,         όπως         αυτές 
παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
που αποτελεί         αναπόσπαστο         τμήμα         της         παρούσας         στο         οποίο   
περιγράφονται ακριβώς     οι     απαιτήσεις     και         οι     τεχνικές     προδιαγραφές.

(δ) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

 την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

 την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς, ως εξής:

 Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε 
αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες 
οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.

 Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δε 
αριθμητικώς και ολογράφως.

 Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση 
των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α..

 Η        προσφερόμενη        τιμή        δεν        θα        πρέπει        να        ξεπερνά

           την προϋπολογισθείσα     δαπάνη.

 Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι 
εντός της         χαμηλότερης         τιμής         της         εγχώριας         αγοράς         εφόσων         αυτή
καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010.

 (ε) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης απορρίπτονται ως     απαράδεκτες.

 Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του 
παρόντος.

 Υποβολή προσφορών: έως Πέμπτη, 28-04-2022 ώρα 14:30 στο 
γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου.

 Χρόνος Διενέργειας: Παρασκευή, 29-04-2022 ώρα 10:00 π.μ.

Η     προθεσμία     υποβολής     των     προσφορών     τηρείται     απαρέγκλιτα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τριάντα έξι  χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα  ευρώ και ογδόντα λεπτά  
(36.790,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV: 24111900-4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έξι (6) μήνες. Προσφορά που ορίζει χρόνο  ισχύος μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του 
αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς 
απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:

(1) στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (Ι.Κ.Ε.)  και  προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές

(2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

 Ασφαλιστική Ενημερότητα

 Φορολογική Ενημερότητα.

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται:
α) ισχύον καταστατικό αυτής,
β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει 
υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση 
του ΓΕΜΗ) και
γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη 
ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 
διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να 
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να 
αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από 
αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα 
μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη 
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.
Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

 Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων, που χορηγείται από 
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τον ΕΟΦ και της αρχές για τη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής 
τους.

 Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

 ISO 9001 για την παραγωγή μεταφορά και διανομή υγρού οξυγόνου.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του
με τις  απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 
328/16.1.2004) του Υ.Υ.Κ.Α σχετικά με τις εταιρείες  διακίνησης 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων  όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε

 Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν  1599/86  ,  υπογεγραμμένη  με
ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών
ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των
προσφορών και στην οποία θα  αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι  προσφέροντες  και
να δηλώνεται ότι: 

1. αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.

2. η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
παρούσας πρόσκλησης κι έχετε λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση
αυτών.

3.  παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με
οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή
ματαίωση  του  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  106  του
Ν.4412/2016.

4. δεν έχουν επιβληθεί  πράξεις  επιβολής  προστίμου σε  βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς,  σύμφωνα
με την περ. γ του  άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4488/2017.

5.  συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
6. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όσα
στοιχεία  και  έγγραφα  αναφέρονται  στους  όρους  και  στις  τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν
4412/2016, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται: 
 ότι  διαθέτετε  κατάλληλη  και  επαρκή  υποδομή  (ειδικευμένο

προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης.
 ότι εγγυάστε καθ’ όλη τη διάρκεια της  σύμβασης και στην παράταση

αυτής  ,  ότι  θα  προμηθεύετε  το  Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου  με  τις
αναγκαίες προς προμήθεια ποσότητες υγρού  οξυγόνου.

 ότι η προμήθεια του υγρού οξυγόνου θα πραγματοποιείται εντός των
εργασίμων ημερών και ωρών και μάλιστα σε ώρες μη αιχμής κατόπιν
συνεννόησης με τους υπευθύνους του ΓΝ Διδυμοτείχου. 

 ότι εγγυάστε την καλή  λειτουργία της προσφερόμενης δεξαμενής από
την  ημερομηνία  παραλαβής  της  και  για  όλο  το  χρονικό  διάστημα
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ισχύος  της  σύμβασης  .   Στο  διάστημα  αυτό  θα  συντηρείτε,  θα
επισκευάζετε και θα αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή
ολόκληρη  την  δεξαμενή  που  έχει  υποστεί  βλάβη,  χωρίς  καμία
επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

 ότι θα λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης της δεξαμενής , σε
περίπτωση που η χρήση της θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την
ασφάλεια των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς
και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού . 

 ότι  για  το  χρονικό  διάστημα  ισχύος  της  σύμβασης,  σε  περίπτωση
βλάβης και επισκευής της δεξαμενής εκτός Νοσοκομείου και για όσο
χρονικό διάστημα χρειαστεί, η εταιρία οφείλει να την αντικαταστήσει
με δική της ίδιου τύπου. Τα αίτια της βλάβης θα προκύπτουν από
έγγραφο  ή  δελτίο  τεχνικού  ελέγχου  του  προμηθευτή  που  θα
προσυπογράφεται  από  εκπρόσωπο  του  τεχνικού  τμήματος  του
Νοσοκομείου.

 ότι σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος  διαγωνισμού δεν
είναι  μειοδότης  και  στον  επόμενο  διαγωνισμό  υποχρεούται  στην
απόσυρση της δεξαμενής   την  ημερομηνία που θα  οριστεί  από  το
αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

2.  Αναλυτικό  φύλλο  συμμόρφωσης,  με  το  οποίο  δίνονται  αναλυτικές
απαντήσεις  σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών,  καθώς και  σε
κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά
ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. 
3.  Πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  και  κάθε  άλλου  είδους  έγραφα  που
αποδεικνύουν  τη  συμμόρφωση  προς  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τις
απαιτήσεις  τις  διακήρυξης  σχετικά  με  την  ικανότητα  της  επιχείρησης  του
προσφέροντος. 
4.   Δήλωση για το χρόνο παράδοσης κι εγκατάστασης της προσφερόμενης
δεξαμενής  
Η  μη  υποβολή  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  συνιστά  τoν
αποκλεισμό του προσφέροντα  από το διαγωνισμό.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός  Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό του Γενικού 
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από 
κάθε     τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή
πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα 

στην  οικονομική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου:

(α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

(β) Τιμολόγιο πώλησης.

(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν 

αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:

(α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-3-

09) (β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 

ΑΔΑ: ΨΠΝΡ4690Β9-ΞΒΠ





2238/1994 φόρος

εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του 

τιμήματος, όπως ισχύει σήμερα.

(γ) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το 
νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% 
ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.

(δ) Κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ 

(βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ 

1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 2017, τ. Β΄)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου 

βαρύνει την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και

δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική

ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη:

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑwww  .  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr

 Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
www  .  eprocurement  .  gov  .  gr

Στην ιστοσελίδα  του Νοσοκομείου www  .  did  -  hosp  .  gr

 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

Χωρητικότητα
Δεξαμενής Υγρού
Οξυγόνου σε m3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(m3)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ

m3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
24%

1. Υγρό Οξυγόνο

Μία (1) δεξαμενή
χωρητικότητας 

10.600 lit περίπου 
43.000 0,69€ 29.670,00€ 36.790,80€

Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  επαύξησης  της  συμβατικής  ποσότητας
(ενδεικτική)  μέχρι  την  κάλυψη  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  ήτοι  των  τριάντα  έξι
χιλιάδων εφτακόσια ενενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (36.790,80€).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΓΡΟΥ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ  ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

(εγκρίθηκαν κατά την υπ΄ αρίθμ. 37/23-06-2014 (θέμα 5ο) συνεδρίαση της ΕΠΥ )

1)     ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Υγρό     Οξυγόνο
      
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο οφείλουν να γνωρίζουν
ότι ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο  Νοσοκομείο την  απαιτούμενη
δεξαμενή  υγρού οξυγόνου, ιδιοκτησίας του,  στο χώρο που ήδη σήμερα λειτουργεί  η
δεξαμενή υγρού οξυγόνου - που έχει εγκαταστήσει ο υπάρχων χορηγητής- σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1.    Η εγκατάσταση της δεξαμενής υγρού οξυγόνου θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις
απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ 13/ 403/ 25-
8-1988 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και την μεταγενέστερη EN ISO 7396-1(με
απόφαση  εγκρίσεως ΔΥ 8/Β/οικ.115301/26-08-2009).
2.   Η  δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και
περλίτη. Το εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα
χαλυβδοελάσματα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες  (-
182,970C). Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με
χαλυβδοελάσματα ST 37,2 βαμμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις καταλλήλων
χρωμάτων, με την τελική στρώση λευκής απόχρωσης. 
3.    H πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι κατ' ελάχιστον 10 BAR και πίεση δοκιμής της
κατ' ελάχιστο 20 BAR. Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της
αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου  του
περιεχόμενου στη δεξαμενή, καθώς και με όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων
και ασφαλείας που  αναφέρονται στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και των ισχυόντων
Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανονισμών ΕΝ   ISO 7396-1.
4.  Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα υπολογισμένος να αντέχει στις προδιαγεγραμμένες
πιέσεις και να εξασφαλίζει την εξάτμιση, για όλες τις επικρατούσες στην περιοχή θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά τις ώρες αιχμής της μέγιστης
ζήτησης.
5.  Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος δεξαμενής και
εξατμιστών  θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό αντοχής στην προδιαγεγραμμένη
θερμοκρασία και πίεση.
6.    Να υπάρχει δυνατότητα ο μειοδότης να εγκαταστήσει στην δεξαμενή υγρού οξυγόνου,
σύστημα τηλεπαρακολούθησης της στάθμης υγρού οξυγόνου της δεξαμενής, με σκοπό την
άμεση πλήρωση αυτής  και την άμεση επέμβαση αποκατάστασης σοβαρών ανωμαλιών στην
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τροφοδοσία. Το όλο σύστημα θα αποτελεί μέρος της δεξαμενής. Για την υπηρεσία αυτή το
Νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέσει αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή αδιάλειπτης λειτουργίας.
7.    Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια και Prospects του κάθε
συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κ.λ.π.)
καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου των δεξαμενών από τους
έγκυρους πιστοποιημένους  οργανισμούς LLOYD'S, BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους διεθνώς
αναγνωρισμένους οργανισμούς. Eπίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό ποιότητας και καθαρότητας υγρού οξυγόνου,
κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή.
8.   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδέσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού
οξυγόνου με το ήδη υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του Νοσοκομείου. Οι προδιαγραφές
κατασκευής ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ  ISO 7396 (τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 61, VGB 62 και
αντίστοιχα DΙΝ και VΡΕ τις Γαλλικές AFNOR και τις Αγγλικές BS (Παράρτημα 5 ΤΟΤΕΕ
2491/86) ).
9.   Ο ανάδοχος που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου είναι
απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία  δεξαμενών –  εξατμιστών
,ώστε να εξασφαλίζεται η  αδιάλειπτη τροφοδοσία με υγρό οξυγόνο του  Νοσοκομείου. Ο
ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα των
δεξαμενών  υγρού οξυγόνου με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς, τουλάχιστον μια
φορά το μήνα, υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο συντήρησης.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τεχνική     κάλυψη     όλο     το     24ωρο.
Για τις έκτακτες περιπτώσεις βλαβών και σε τυχόν ατυχήματα, που πιθανόν να
δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία του  Νοσοκομείου με οξυγόνο, ο
χορηγητής υποχρεούται να επέμβει εντός 5-6 ωρών από την ώρα, που θα ειδοποιηθεί.
Σε καμιά περίπτωση το Νοσοκομείο δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα
παρουσιαστεί στο συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου εκτός εάν προκληθεί από
επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. 
10.  Η ανάδοχος εταιρεία για το συμβατικό χρόνο θα έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας του
συγκροτήματος   δεξαμενής- εξατμιστών, και θα πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση ασφάλισης
για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή βλάβες οι οποίες θα προκληθούν στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους
από την λειτουργία αυτών.
11.  Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά τον
χρόνο παράδοσης σε λειτουργία της  δεξαμενής    υγρού οξυγόνου, μετά την έγγραφη
ειδοποίηση του Νοσοκομείου, το οποίο θα έχει μεριμνήσει  ώστε ο χώρος εγκατάστασης
καθώς και η πρόσβαση σε αυτόν να είναι ελεύθεροι.  Επίσης πρέπει να δεσμευτούν ότι σε
έκτακτες περιπτώσεις θα τροφοδοτούν το Νοσοκομείο με υγρό οξυγόνο το ταχύτερο δυνατό,
με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση τους και μ’  όποιον τρόπο κρίνουν
προσφορότερο, (π.χ. εγκατάσταση διπλών δεξαμενών κ.λ.π.) ώστε σε καμία περίπτωση να
μην υπάρξει πρόβλημα επάρκειας οξυγόνου (02) στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να έρθει σε
συνεννόηση με τους υπευθύνους του  Νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο και τις διαδικασίες
αποξήλωσης της δεξαμενής που λειτουργεί με βάση την σύμβαση που ισχύει  αυτή τη στιγμή
στο Νοσοκομείο, ώστε η εγκατάσταση της  νέας  δεξαμενής   να γίνει ομαλά χωρίς να
επηρεαστεί η τροφοδοσία του  Νοσοκομείου. Μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης ο
προμηθευτής υποχρεούται για την έγκαιρη απομάκρυνση της δεξαμενής  .
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπεται επιβολή ποινικής ρήτρας ή αποζημίωσης
χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου χώρου της δεξαμενής   σε περίπτωση μη
έγκαιρης απομάκρυνσης αυτής  μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης.  
12.   Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας στην  δεξαμενή ή στις
σωληνώσεις που εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του αναδόχου καθώς και τυχόν απώλεια ή
έλλειψη οξυγόνου (Ο2), για την οποία ευθύνεται ο ανάδοχος, το  Νοσοκομείο δικαιούται να
προβεί: α) σε προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης και
αποδοχής του αναδόχου, με χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή β) σε προμήθεια
αερίου Ο2, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Η ενδεχόμενη οικονομική  επιβάρυνση  που θα
προκύψει θα βαρύνει τον ανάδοχο.
13.   Η δεξαμενή  και τα όργανα της θα παραμείνουν στην κυριότητα του αναδόχου καθ΄ όλη
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τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν με ευθύνη του. Μετά την καθ΄
οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος  υποχρεούται να αποξηλώσει και να
απομακρύνει τον εξοπλισμό του εντός εύλογου  χρονικού διαστήματος από την έγγραφη
ειδοποίηση του και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία για την ταυτόχρονη εγκατάσταση
της δεξαμενής  του επόμενου προμηθευτή. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπεται
επιβολή ποινικής ρήτρας 'η αποζημίωσης  χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου
χώρου της δεξαμενής σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης αυτής και με αποκλειστική
ευθύνη του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης. 
14. Το Νοσοκομείο οφείλει να παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού
οξυγόνου στην δεξαμενή και να ειδοποιεί τον ανάδοχο προς πλήρωση αυτής υποβάλλοντας
έγγραφη παραγγελία εκτός αν έχει επιλεγεί η υπηρεσία τηλεπαρακολούθησης και αυτόματης
επαναπλήρωσης. Ως όριο ασφαλείας συνιστάται τουλάχιστον  το 20% της πληρότητας
έκαστης δεξαμενής. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της παραγγελίας από μέρους του ή
μείωσης του αποθέματος της δεξαμενής κάτω από το όριο ασφαλείας επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες.
15.  Η παράδοση του υγρού οξυγόνου θα γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής εντός δύο
εργάσιμων ημερών,  κατόπιν έγγραφης και σύμφωνης με το Π.Δ 113/2010 παραγγελίας του
Νοσοκομείου συγκεκριμένης ποσότητας. Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα
γίνεται με βάση τους μετρητές που φέρουν πάνω τους τα βυτία σε m3 και προς επαλήθευση
με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση) και εναλλακτικά με βάση τους μετρητές που
φέρουν οι δεξαμενές. Τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Οι συντελεστές
μετατροπής που ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω:

Προμηθευόμενο είδος
(υγρή φάση)

Lt
(αέρια φάση)

m3 Kg

1.00 0.85 1.141

0.88 0.74 1.00

1.176 1.00 1.354

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του, πίνακα/σχέση
μετατροπής με τους συντελεστές μετατροπής ανάλογα με τη θερμοκρασία. Ο πίνακας θα
χρησιμοποιείται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της ζύγισης και του
ογκομετρητή, θα ισχύει η ζύγιση.

16.  Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α)  Τιμή ανά  m3 χωρίς Φ.Π.Α (αέρια φάση) ή ανά Lt χωρίς Φ.Π.Α (υγρή φάση).Η
προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής :
1. Προμήθεια υγρού οξυγόνου
2. Τα  μεταφορικά υγρού οξυγόνου και  κόστος μεταφορικών επικίνδυνου φορτίου  θα
περιλαμβάνονται στην τιμή του υγρού οξυγόνου. 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θα γίνουν-εάν απαιτηθούν- οι αντίστοιχες αναγωγές. 
Β)   Συνολικό ετήσιο κόστος προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.
Γ)    Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 
Δ)   Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. 

17.  Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου θα γίνονται με τους ειδικούς αυτόματους μετρητές,
με τους οποίους θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα του προμηθευτή,
οι οποίοι θα μετρούν τη μεταφερόμενη ποσότητα υγρού οξυγόνου σε  Lt ή κυβικά μέτρα,
καθώς και με το μετρητή της δεξαμενής ή με ζύγιση.
Σε     κάθε     περίπτωση     θα     είναι     ευχερής     η     αναγωγή     των     μονάδων     μέτρησης     της     παραδιδόμενης
ποσότητας      στην     μονάδα     μέτρησης     της     χρέωσης     (σύμφωνα     με     την     προσφερόμενη     τιμή)     με
βάση     τον     πίνακα     που     υποβληθεί     από     τον     ανάδοχο     κατά     τα     οριζόμενα     στην     §15     .     Ο     τρόπος
μέτρησης     της     παραδιδόμενης     ποσότητας     θα     αναφέρεται     ρητά     στην     προσφορά     .   
18.    Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, αφού εγκαταστήσει τη
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δεξαμενή, με ευθύνη και επιβάρυνση του σε χώρο που θα υποδειχθεί από κάθε Νοσοκομείο,
θα καταθέσει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της
δεξαμενής  .
19.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν με ευθύνη τους, (σε
συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ), για το χώρο εγκατάστασης
της  δεξαμενής  πριν την υποβολή της προσφοράς και να το δηλώνουν υπεύθυνα στην
προσφορά τους.
20.  Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν -επί ποινή αποκλεισμού-
πιστοποιητικό ISO 9001 για την παραγωγή μεταφορά και διανομή υγρού οξυγόνου και επίσης
να έχουν πιστοποιηθεί για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε   και  άδεια
παραγωγής υγρού ιατρικού οξυγόνου από τον ΕΟΦ.
21.   Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης ADR
επικίνδυνων υλικών.

2) ΕΙΔΙΚΟΙ     ΟΡΟΙ     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Α) 1. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο
τεχνικό τμήμα, το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο
προμηθευτής     οφείλει     να     προσκομίζει     κάθε     πρόσφορο     στοιχείο,     από     το     οποίο     θα     αποδεικνύεται
ότι     πληροί     τις     πιο     πάνω     απαιτήσεις     (διεύθυνση     εγκατάστασης,     απασχολούμενο     προσωπικό,
τεχνικά     μέσα     κ.λ.π.). Οι     επιχειρήσεις     που     δεν     διαθέτουν     τεχνικό     τμήμα     στην     περιοχή     της
έδρας     του     Νοσοκομείου     (ή     τουλάχιστον     στην     Περιφέρεια     Κεντρικής     Μακεδονίας),     οφείλουν     να
εκθέτουν     στην     προσφορά     τους     τον     τρόπο     με     τον     οποίο     μπορούν     να     ανταποκριθούν     έγκαιρα
στις     εκάστοτε     ανακύπτουσες     ανάγκες     του     Νοσοκομείου.

2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο
αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου είδους, από το οποίο θα
προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους
τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης αυτού ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα.

3. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τον βαθμό,
τη συχνότητα και τον τρόπο εκπαίδευσης του τεχνικού τους προσωπικού. 

4. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε
να βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την
διακήρυξη.

5. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση:

5.1. Να συνοδεύει την τεχνική του προσφορά με πλήρη σχέδια και Prospects του κάθε
συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων,
κ.λ.π.), στην Ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο
κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή.

5.2. Να παρέχει κατά την παράδοση του είδους εκπαίδευση στα αρμόδια στελέχη για τη
χρήση, συντήρηση και επισκευή αυτών. 

6. Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι καθ’  όλη τη διάρκεια της
σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα του είδους (σύμφωνα και με το άρθρο 14 των
Τεχνικών Προδιαγραφών), ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων,
Κλινικών του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζεται το υπό προμήθεια είδος.

7.  Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή απόρριψης αυτών, από αναλυτικό
φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των
Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται ανωτέρω), καθώς και σε κάθε άλλη
τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου που περιέχεται στη διακήρυξη. 

8.  Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
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9. Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει την προβλεπόμενη σχετική άδεια από τον ΕΟΦ
παραγωγής και διάθεσης ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  καθώς  και  την  σχετική  άδεια
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υγρό οξυγόνο με βυτιοφόρο όχημα. Η
παράδοση του υγρού οξυγόνου θα γίνεται με μετάγγιση στη δεξαμενή που θα είναι
εγκαταστημένη στο Νοσοκομείο, με χρήση ειδικών αυτόματων μετρητών που θα είναι
εγκατεστημένοι στο βυτιοφόρο όχημα. Η καταμέτρηση του οξυγόνου θα γίνεται σε κυβικά
μέτρα.
Ο προμηθευτής στην οικονομική προσφορά του θα αναφέρει την τιμή του υγρού οξυγόνου
ανά m3.
Η δεξαμενή θα χορηγηθεί για χρήση από τον προμηθευτή στο Νοσοκομείο για το χρονικό
διάστημα της προμήθειας του υγρού οξυγόνου. 

Β) 1. Τα ζητούμενα είδη πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από
την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον
προμηθευτή. Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως
κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα παραδίδονται στον χώρο που θα
υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Ο
προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τα είδη εγχειρίδιο χρήσης και
συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο με οδηγίες χρήσης και συντήρησης
αυτών στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή
βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη
της προμήθειας.

2. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου,
κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος. 

3. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν
που καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης
τον αριθμό της σύμβασης. 
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