
 

 

 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ: 10-03-2023 
        4η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΟΗΘΚ. ΞΟΩΡ.:  2477 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος, για ηην προμήθεια ηοσ Γενικού 

Νοζοκομείοσ Διδσμοηείτοσ με ιαηρικά αέρια (CPV:24111500-0), για ένα έηος με 

δικαίφμα παράηαζης  ένα έηος,  ζσνολικής ενδεικηικής δαπάνης  15.651,50€ με 

θπα, με κριηήριο καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη 

προζθορά αποκλειζηικά βάζει ηιμής». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΟΤ 

Ξξνκήζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ 

Γηδπκνηείρνπ κε ηαηξηθά αέξηα, ζύκθσλα κε ηηο πνζόηεηεο, όπσο νξίδνληαη 
απηέο ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ρελ αξηζκ 32ε/28.12.2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνκήζεηα  κε ηαηξηθά αέξηα (CPV 24111500-0), γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ,  γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο 

έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο έλα αθόκε έηνο, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 15.651,50€ κε ΦΞΑ. 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
 
 
 

          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:  
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300  Διδ/χο, ςτο 
Γραφείο Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.  

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με 
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί 
από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει: 

(α) Να υποβλθκεί ςε κλειςτό φάκελο  με τα ςτοιχεία τησ εταιρείασ και 
τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ για ηην 2477/2023 έρεσνα αγοράς για ηην 

προμήθεια με  ιαηρικά αέρια» γηα θάιπςε των αναγκϊν του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοκεί ςτο Γραφείο Προμηθειϊν 
του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 
παρατίθενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» 
που αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ παροφςασ ςτο οποίο 

Σμήμα:  Νηθνλνκηθνύ  
Γραθείο: Ξξνκεζεηώλ 

Πληρ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σατ.Δ/νζη: 25εο Καΐνπ 152, 68300  

Σηλ.: 25533-50329  

e-mail: Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr  
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ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

mailto:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: Ω8ΤΙ4690Β9-ΡΨ9





περιγράφονται ακριβϊσ οι απαιτήςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
(δ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

 τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, ωσ εξισ: 

 υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε 
αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ 
οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ 
και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται. 

 Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

 Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ 
των προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 Η προςφερόμενη τιμή δεν θα πρζπει να ξεπερνά  

την  προχπολογιςθείςα δαπάνη. 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι 
εντόσ τησ χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή 
καταγράφεται ςτο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010. 

 (ε) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 
απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορϊν ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του 
παρόντοσ. 

 Τποβολή προςφορϊν: ζωσ Πζμπτη 23-03-2023 ϊρα 14:30 ςτο 
γραφείο Πρωτοκόλλου του  Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Παραςκευή, 24-03-2023 ϊρα 10:00 π.μ. 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δζκα πζντε χιλιάδεσ εξακόςια πενήντα ζνα ευρϊ και πενήντα λεπτά 
(15.651,50€ ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV: 24111500-0 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δώδεκα (12)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο  ιςχφοσ μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ  απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Ζνα ζτοσ με δικαίωμα παράταςθσ ακόμα ζνα ζτοσ.  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ 
μθ  ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του 
αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ 
απόδειξθ τοφτου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω 
ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα: 

 Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου τελευταίου τριμήνου. 
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Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ: 

(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ 

(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 

φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου 

 Αςφαλιςτική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ: 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: 
α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, 
β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ (όπου υπάρχει 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ να κατατεκοφν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωςθ 
του ΓΕΜΗ) και 
γ) Φ.Ε.Κ. ι βεβαίωςθ του ΓΕΜΗ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ 
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ. 
Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να 
αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από 
αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα 
μζλθ Δ.. τθσ Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του. 
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 

 Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν 1599/86, σπογεγραμμένη με 

ημερομηνία ενηός ηφν ηελεσηαίφν ηριάνηα ημερολογιακών 
ημερών προ ηης καηαληκηικής ημερομηνίας σποβολής ηφν 

προζθορών και ζηην οποία θα  αναγράθονηαι ηα ζηοιτεία ηοσ 
διαγφνιζμού ζηον οποίο ζσμμεηέτοσν οι προζθέρονηες και 

να δηλώνεηαι όηι:  

1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 
παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 

3.  παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή 
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

ΑΔΑ: Ω8ΤΙ4690Β9-ΡΨ9





4. δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα 

κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Λ.4488/2017. 
5. όηη δηαζέηεηε θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό, ηερληθά κέζα θ.ι.π.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 
6. όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε ηθαλνπνηνύλ ηνπο επξσπατθνύο θαη δηεζλείο 

θαλνληζκνύο αζθαιείαο  
7. όηη  εγγπάζηε όηη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα δηαζέηεηε 

επαξθή πνζόηεηα πιηθώλ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, γηα ηα νπνίν πξννξίδνληαη 
ηα ππό πξνκήζεηα είδε. 

8. όηη εγγπάζηε ηελ άκεζε παξάδνζε ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

9. Tν θόζηνο κεηαθνξάο ησλ θηαιώλ ζα βαξύλεη ηελ εηαηξείαο ζαο. 

10.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 
11. ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  

 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Με την τεχνική προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 
πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα 

1. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα αλαθνξηθά κε ηελ  ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
εκθηαισηεξίσλ ηαηξηθώλ θαη ελ γέλεη πεπηεζκέλσλ αεξίσλ θαζώο θαη 

γηα ηελ δηαθίλεζε, απνζήθεπζε θαη έιεγρν ησλ θηαιώλ ζπζθεπαζίαο 

ηνπο, ζύκθσλα κε  ηελ ηζρύνπζα Λνκνζεζία  
2.  Ξηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγξαθα πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηηο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ( Ξηζηνπνηεηηθά CE , ISO θ.α.)  .  

3. Ν πξνζθέξσλ εθόζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθό πξντόλ, πξέπεη 
λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ 

νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξόκελν πξντόλ, θαζώο θαη ηνλ 
ηόπν εγθαηάζηαζήο ηεο (πιήξεο Γ/λζε).  Δθόζνλ ν πξνζθέξσλ 

δελ ζα θαηαζθεπάζεη ν ίδηνο ην ηειηθό πξντόλ, ζε δηθή ηνπ 
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην 

πξνζθεξόκελν πξντόλ θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο λα 
επηζπλάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ππεύζπλε δήισζε πξνο ηνλ 

θνξέα, όπνπ (ν πξνκεζεπηήο) ζα δειώλεη όηη ε θαηαζθεπή ηνπ 
ηειηθνύ πξντόληνο ζα γίλεη από ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή 

ε νπνία εθκεηαιιεύεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο θαη όηη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο 
απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπ ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ 
ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.   

 
Σο κόζηος μεηαθοράς ηφν θιαλών θα επιβαρύνει ηον ανάδοτο.  

Επιςημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι ςε 
ιςχφ τόςο κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ, όςο και κατά 
την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. Εάν κάποιο από τα 
ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία υπογραφήσ τησ 
ςφμβαςησ, θα πρζπει να κατατεθεί εκ νζου επικαιροποιημζνο. 
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ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ  Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνύ 

Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από 
κάκε      τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν 
αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι 
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα 
ςτθν  οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: 
(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο 
από τθν  αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 
(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ. 

(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν 
αυτά  ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία. 
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι: 

α) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΔΗΤ). 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΠ 
ΕΗΔΗ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ, Τπουργείο Τγείασ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ 
Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου 
βαρφνει το Γεληθό Λνζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ. 
Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ: 

 τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 το Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
www.eprocurement.gov.gr 

τθν ιςτοςελίδα  ηνπ Λνζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 
 

                                                           ΞΑΞΑΓΖΚΝ ΠΝΦΗΑ 

 

 

                                                  Ζ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ 
                                                       ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ  

 
 
 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

/Α ΕΙΔΟ ΠΛΗΡΩΗ 
ΠΟΟΣ

ΗΣΑ Μ/Μ 
ΣΙΜΗ Π.Σ. / 
ΚΩΔ. ΠΑΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΣΙ

ΚΗ ΣΙΜΗ 

ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΥΩΡΙ ΦΠΑ  

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ  

ΦΠΑ  

1 
ΞΟΩΡΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΕΩΡΝ 

ΠΔ ΦΗΑΙΖ 37,5 ΘΗΙΩΛ 
10 

ΦΗΑΙΩΛ 375  θηιά 
3,53/kg  Θσδ. 

1.45 3,53 1323,75 1641,45 

2 
ΑΔΟΗΝ ΝΜΓΝΛΝ   ΠΔ ΦΗΑΙΖ 

10,7 m3 5 ΦΗΑΙΩΛ 53,5 m3 
1,53/m3  Θσδ. 

1.38 1,53 81,86 101,50 

3 
ΑΔΟΗΝ ΝΜΓΝΛΝ   ΠΔ ΦΗΑΙΖ 

2,1 m3 
80 

ΦΗΑΙΩΛ 80 ΡΔΚ 

5,15/Ξιήξσζε 
θηάιεο  Θσδ. 

1.35 5,15 412 510,88 

4 
ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΘΟΑΘΑ ΠΔ 

ΦΗΑΙΖ ΡΩΛ 7,5 ΘΗΙΩΛ 8 ΦΗΑΙΩΛ 60  θηιά ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 27 1620,00 2008,80 

5 ΑΙΙΑΓΖ ΘΙΔΗΠΡΟΝ   2 ΦΗΑΙΖ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ     24,192 48,38 60,00 

6 ΒΑΦΖ/ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΦΗΑΙΖΠ    4 ΦΗΑΙΖ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 5,04 20,16 25,00 

7 ΓΟΑΙΗΘΖ ΓΝΘΗΚΖ   5 ΦΗΑΙΖ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 23,388 116,94 145,01 

8 
ΔΛΝΗΘΗΝ ΦΗΑΙΩΛ 

ΝΜΓΝΛΝ  2,1 m3   10*12 
ΦΗΑΙΖ*     
ΚΖΛΔΠ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 

12*10*12,
00€ 1440,00 1785,60 

9 

ΔΛΝΗΘΗΝ ΦΗΑΙΩΛ 
ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ ΡΝ ΑΛΘΟΑΘΑ 
ΠΔ ΦΗΑΙΖ ΡΩΛ 7,5 ΘΗΙΩΛ   2*12 

ΦΗΑΙΖ*    
ΚΖΛΔΠ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 

12*2*12,0
0€ 288,00 357,12 

10 

ΔΛΝΗΘΗΝ ΦΗΑΙΩΛ 
ΝΜΓΝΛΝ ΚΔ ΠΠΡΖΚΑ 

ΞΑΟΝΠΑΟΚΝΓΖΠ ΠΡΑ 
ΘΑΟΝΡΠΗΑ ΑΠΘΔΛΩΛ  3 

ΙΗΡΟΩΛ   10*12 
ΦΗΑΙΖ*    
ΚΖΛΔΠ ΓΔΛ ΞΑΟΣΔΗ 

12*10*8,0
0€ 960,00 1190,40 

    

ΣΥΝΟΛ
Ο 

   
7.825,75 

 
Νη θηάιεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εηδηθό ράιπβα, θπιηλδξηθέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

αεξίνπ ζε ακηγώο αέξηα κνξθή ή πγξνπνηεκέλν ππό πίεζε. 
 Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ησλ θηαιώλ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηαηξηθώλ αεξίσλ πνπ 

πεξηέρνπλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αέξηα κνξθή ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηελ 

ηερληθή νδεγία ΡΔΔ 2491/86.  

 Νη θηάιεο Θα θέξνπλ εηδηθά θιείζηξα αζθαιή θαη ζεκάλζεηο (ρξσκαηηζκέλεο θαη 

αλαγξαθόκελεο ελδείμεηο) ζρεηηθέο κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ θηαιώλ θαη ηα αέξηα πνπ 
πεξηέρνπλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1089-3 θαη ηεο Ρ.Ν.ΡΔ.Δ. 2491/86  θαη 

ηελ .Α 10451/929/88 ΦΔΘ 370/Β/9-6-88 όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ .Α. 12502/206/89 (ΦΔΘ 466/Β/13-6-89) 
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