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                                                                                                 Πύργος, 24/02/2022 
                                                                                                                Α.Π.:4633 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
             6η  Υ. ΠΕ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΛΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα 
Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ.: 26213-61508 -1474 
Πληροφορίες: Κοντομάρη Φ.  
E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com                                                       ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

                                                                                      
 

          
 
                                                                                           

                                                                                
 

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
   (παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν αντικατάστασης του με το άρθρο 50 

του Ν.4872/2021) 
 

ΘΕΜΑ:  Η προμήθεια του είδους «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ » CPV  24111900-4 για την κάλυψη των 
αναγκών της  Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας συνολικού προϋπολογισμού 3.865,09 
ευρώ συμπ.Φ.Π.Α.24%  για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 
           Η  Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
2. Το  άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Απευθείας ανάθεση», κατόπιν 
αντικατάστασής του  με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και το άρθρο 120 του Ν.4412/2016 «Έναρξη 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021 αντίστοιχα  
περί απευθείας αναθέσεων. 
 
3. Την υπ΄αριθ.75/23-02-2022 Πράξη Διοικητή  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου (ΑΔΑΜ 
:22REQ010109392) για την προμήθεια «Ιατρικού Αέριου Οξυγόνου». 
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4. Την αρ.πρωτ.4534/23-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑM: 22REQ010109423). 
 
 

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των Παρατημάτων αυτής, να 
υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια  Ιατρικού Αέριου Οξυγόνου, σύμφωνα με την 
τεχνική περιγραφή – απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1,  ως κάτωθι: 
 

 
 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας και η αξιολόγηση  των 

προσφορών θα γίνει για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών της προμήθειας και όχι ανά 
επιμέρους είδους και υπηρεσίας.  

 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και  τα 
παραρτήματα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 Τόπος και χρόνος υλοποίησης της προμήθειας : Σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο Παράρτημα 1 
 

 Διάρκεια σύμβασης ορίζεται  σε τέσσερις (4) μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση της  διαγωνιστικής 
διαδικασίας του υπ’αριθ.4123/18-02-2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) 

ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ   (CPV: 24111900-4 ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

Αέριο Οξυγόνο σε  
φιάλες  έως 

1κυβικό 

 
ΦΙΑΛΗ 

   
236 

 
3,32 € 

 
783,52 € 

 
971,57 € 

Αέριο Οξυγόνο  σε 
φιάλες από 1,1 
έως 2,1 κυβικά 

 
ΦΙΑΛΗ 

 
4 

         
5,12 € 

 
   20,48 € 

 
  25,40 € 

Αέριο Οξυγόνο σε 
φιάλες από 4,4 
έως 10,7 κυβικά 

 
M3 

 
200 m3 (ή 20 
φιάλες) 

         
1,50 € 

 
300,00 € 

 
372,00 € 

Δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφοράς 
κενών και γεμάτων 

φιαλών προς 
αποθ. χώρους του 

νοσοκομείου 

 
 
ΦΙΑΛΗ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
Ο 

 
 

260 (φιάλες ) 

 
 

5,00 € 

 
 

1.300,00 € 

 
 

1.612,00 € 

Χρέωση 
μεταφοράς αέριου 
ιατρικού οξυγόνου 

κατά ADR 

 
ΦΙΑΛΗ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
Ο 

 
260 (φιάλες ) 

         
0,05 € 

 
13,00 € 

 
16,12 € 

Δαπάνη για τυχόν 
ενοίκια φιαλών 

 
ΦΙΑΛΗ/ΜΗΝΑ 

 
50 

3,50 € (φιάλ./μήνα) 
*ήτοι  14,00 € φ/4μηνο 

 
700,00 € 

 
868,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 3.117,00€  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%  3.865,09€ 
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της Ν.Μ. Πύργου για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ». Δύναται να δοθεί παράταση έως τρεις 
(3) μήνες με μονομερές δικαίωμα της Γ. Ν. Ηλείας ως προς την απορρόφηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 

 Το έργο της αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει η αρμόδια επιτροπή. 
 Το έργο της παρακολούθησης και της παραλαβής των προμηθειών θα αναλάβει η αρμόδια 

επιτροπή, η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό. 
 Εγγυητική καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού 
Νοσοκομείου Ηλείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 1614 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του  οικονομικού  έτους  2022  του Φορέα.  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ισχύς της προσφοράς είναι εξήντα (120) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. 

Αρμόδιος υπάλληλος:  Κοντομάρη Φ. - Tηλ.επικοινωνίας:2621361508 - 1474 
 
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Τρίτη 01-03-2022 και ώρα 
14:30 μ.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο της 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα . 

•        Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη Πρόσκληση  (Ν. Μ Πύργου του Γενικού 
Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος). 

• Τον τίτλο της παρούσης πρόσκλησης   

• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσης πρόσκλησης. 

• Την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,   FAX, 
mail) 

•   Η σήμανση : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

Η προσφορά θα φέρει υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο κλπ). 

Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την προαναφερεθείσα ημέρα και ώρα, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη 
και θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τετάρτη  02-03-2022 και ώρα 10:00 π.μ.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις των Τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της 
ζητούμενης  προμήθειας  όπως αναλύεται στο Παράρτημα 1,  της παρούσας.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  
1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
Α). Να δηλώνεται ότι, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας πρόσκλησης. 
Β). Να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι όροι αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του 
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Φορολογική ενημερότητα 
3.Ασφαλιστική ενημερότητα 
4.Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό, έναρξη επιχείρησης για ατομική κ.α.) 
5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτουν εμφανώς τα μέλη Δ.Σ. καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
εταιρείας ( χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 
6. Ποινικό μητρώο. 
7. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 
 
8. Τεχνική προσφορά καταλλήλως υπογεγραμμένη, που θα καλύπτει απαραιτήτως και απαρεγκλίτως του 
όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα. Με την 
τεχνική τους προσφορά οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώνουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν . 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 
παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  

9. Οικονομική προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα)  
Η  Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  ήτοι  
την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Παράρτημα 2 της παρούσας: 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (είδος). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της προμήθειας  στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, εντός του φακέλου της οικονομικής τους προσφοράς, να αναφέρουν τον 
κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών και το αντίστοιχο αναγραφόμενο σε αυτόν ποσό για κάθε 
προσφερόμενο είδος-υπηρεσία. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη - υπηρεσίες δεν 
περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην 
προσφορά τους. 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 
 
Κατά της εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.  
 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nosokomeiopyrgoy.gr, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 
 
                                                                                        

                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                    

           

                                                                        

                                                                                   Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  MD PhD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΑΕΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΟΞΥΓΟΝΟ – ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ (Δεν ζητείται) – ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ (Δεν ζητείται) 

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 
 
Συγκεκριμένα: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (kg) (δεν ζητείται) 
ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (m3) (δεν ζητείται) 
ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (m3)  
ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ (kg) (δεν ζητείται) 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (φιάλη) (δεν ζητείται) 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ (φιάλη)  
ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ (τεμάχια)  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ (φιάλη)  
ΒΑΦΗ ΦΙΑΛΩΝ (φιάλη)  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ (διάφορα μεγέθη, φιάλη/μήνα) 
 
Προδιαγράφονται επίσης και οι τεχνικοί όροι, τεχνικά στοιχεία φιαλών ιατρικών αεριών και υδραυλικής 
δόκιμης αυτών. 
Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή 
απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά: 

1. Άδεια παραγωγής και διακίνησης από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη. 

2. Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ως φαρμακευτικά προϊόντα ΦΕΚ Β/1049/29-04-2013 για όποια 
από τα προσφερόμενα είδη προβλέπεται. 

3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 για παραγωγή 
υγροποιημένου οξυγόνου και παραγωγή αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου ( δεν ζητείται), 
Διοξειδίου του άνθρακα ( δεν ζητείται). 

4. Άδεια εμφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια καθώς και πιστοποίηση υδραυλικής δοκιμής από την 
ΕΒΕΤΑΜ. 

5. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διανομή υγροποιημένων αερίων. 

6. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ΕΝ 46002 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99 ή  βάσει της ΔΥ 8δ 1348/2004 
(ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων). 

7. Υπεύθυνη  δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 

8. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου ( δεν ζητείται) και λοιπών 
αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 
 
Η καθαρότητα του αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αζώτου( δεν ζητείται)  και του διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) ( δεν ζητείται) θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 
 
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός κατάλληλων 
φιαλών στο Νοσοκομείο στην κεντρική  αποθήκη του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ύστερα από 
σχετική, σύμφωνη με το Π.Δ. 113/2010, παραγγελία. Αν το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό 
φιαλών, τότε ο προμηθευτής θα παραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος το οποίο θα αναφέρει στην 
προσφορά του. Επίσης στην προσφορά του θα αναφέρει τιμή για αγορά καινούργιων και αμεταχείριστων 
φιαλών διαφόρων μεγεθών (εφόσον διαθέτει). Στην περίπτωση αυτή η πίεση λειτουργίας των φιαλών 
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να είναι 200 ΑΤΜ και η χωρητικότητα διαφόρων μεγεθών για το οξυγόνο και 35 kgr 
για το πρωτοξείδιο του αζώτου( δεν ζητείται)  και το διοξείδιο του άνθρακα στις αντιστοίχου μεγέθους 
φιάλες( δεν ζητείται) . 
Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86  και του άρθρου 3 της Υ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88. 
Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει με ποινή απόρριψης με την προσφορά του την άδεια παραγωγής και 
εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Φ και τις αρμόδιες αρχές για την λειτουργία 
των εργοστάσιων παραγωγής τους. 
Η μεταφορά των φιαλών θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων φορτίων (ADR). Θα πρέπει να 
δοθεί τιμή για το αντίστοιχο κόστος πιστοποιητικού ανάλυσης επικίνδυνων φορτίων (ADR) ανά 
φιάλη/δρομολόγιο.  
Εναλλακτικά μπορούν να προσφερθούν προς ενοικίαση και φιάλες ≤ 2m3 Ιατρικού Οξυγόνου με 
ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης, μετρητή πίεσης και ταχυσύνδεσμο (τύπου LIV). ( δεν ζητείται)  
Εκτέλεση των παραγγελιών σε 4 εργάσιμες ημέρες για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου (συνολικός 
χρόνος για την παραλαβή, γέμιση και επιστροφή) και 2 εργάσιμες ημέρες για τις ενοικιαζόμενες με το 
σύστημα της γεμάτης έναντι κενής. 
Η τιμή που θα δοθεί για το οξυγόνο, θα είναι σε m3 ή ανά φιάλη) , για το δε πρωτοξείδιο του αζώτου ( δεν 
ζητείται) και το διοξείδιο του άνθρακα σε €/Kgr( δεν ζητείται).  
Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε € /μήνα/φιάλη. Η τιμή αγοράς φιαλών (εφόσον διαθέτει ) 
θα δοθεί σε €/φιάλη (αναλόγως του μεγέθους). 
Την μεταφορά αναλαμβάνει η εταιρεία και έχει υποχρέωση  να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να 
παραδίδει τις γεμάτες  στους χώρους (έναν ή περισσότερους) που υποδεικνύει το νοσοκομείο. 
 
ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
 Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν αγορά (δεν ζητείται) ή διακίνηση φιαλών. 
Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικά αέρια θα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση 
του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση. 
Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές 
με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, όπως ορίζονται από τον νόμο και τους 
αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Υπουργείο Υγείας, Ε.Λ.Ο.Τ). 
Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής 
απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι επιπλέον επισημάνσεις για τις φιάλες Νοσοκομειακών 
αερίων θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). 
Η πίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζεται για κάθε είδος ιατρικού 
αεριού στην τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86.  
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Θα δοθεί τιμή αγοράς φιάλης. 
Όλες οι φιάλες που ενδέχεται να αγορασθούν από το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιες και θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ΕΒΕΤΑΜ του τελευταίου δωδεκαμήνου. 
Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). 
 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων είτε του αναδόχου, θα πρέπει να υπόκεινται κάθε φορά 
σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωση τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, 
σύμφωνα με την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β’/9-6-88). Στις περιπτώσεις  
που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: 

 Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής 
 Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους 

κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 
 Τοποθέτηση / Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρους φιάλης 
 Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ 
 Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α.  Αριθ. Α.Π. Β 

10451/929/88 – Άρθρο 14o), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις 
απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών 

 
Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα αναφέρει το αντίτιμο των παραπάνω εργασιών για τις φιάλες 
ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων σε €/ φιάλη. 
Ο προμηθευτής θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους για τις φιάλες ιδιοκτησίας του 
αχρεωστήτως. 
 
 Όπου γίνεται αναφορά για υγρό οξυγόνο, πρωτοξείδιο του Αζώτου  καθώς και για Διοξείδιο του 

Άνθρακα  δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς η προμήθεια των  εν λόγω ειδών δεν ζητείται από την 
παρούσα πρόσκληση. 

                                                                         

  Σημειώσεις – Διευκρινίσεις: 
 Η παρούσα πρόσκληση δεν αναφέρεται σε αγορά φιαλών ιατρικών αερίων, ωστόσο όπου αναφέρεται στις 
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές ότι θα δοθεί τιμή αγοράς φιάλης, οι οικονομικοί φορείς θα δώσουν τιμή 
εφόσον αυτοί διαθέτουν φιάλες προς πώληση για καθαρά πληροφοριακούς λόγους σε περίπτωση που 
προκύψει μελλοντικά  ανάγκη αγοράς και δεν θα αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού η μη προσφορά της εν 
λόγω τιμής. 
                                                                        

 

                                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ 

 
                                                                                                                     

ΔΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜD.PhD 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

            

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

Ημερομηνία..…./.…../…….             

 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς   ………………….. για την 
προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

TMHMA 2O        ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ   (CPV: 24111900-4 ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΡΙΟΥ ΤΙΜΏΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

Αέριο Οξυγόνο σε  
φιάλες  έως 1κυβικό 

 
ΦΙΑΛΗ 

   
236 

 
€ 

  
€ 

 
€ 

Αέριο Οξυγόνο  σε 
φιάλες από 1,1 έως 2,1 

κυβικά 

 
ΦΙΑΛΗ 

 
4 

 
€ 

  
€ 

 
€ 

Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες 
από 4,4 έως 10,7 κυβικά 

 
M3 

200m3 (ή 20 
φιάλες) 

         
€ 

  
€ 

 
€ 

Δαπάνη 
φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς κενών και 
γεμάτων φιαλών προς 

αποθ. χώρους του 
νοσοκομείου 

 
 
ΦΙΑΛΗ/ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ 

 
 

260 (φιάλες ) 

 
 

€ 

  
 

€ 

 
 

€ 

Χρέωση μεταφοράς 
αέριου ιατρικού 

οξυγόνου κατά ADR 

 
ΦΙΑΛΗ/ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ 

 
260 (φιάλες ) 

 
€ 

  
€ 

 
€ 

Δαπάνη για τυχόν 
ενοίκια φιαλών 

         
ΦΙΑΛΗ/ΜΗΝΑ 

           
50 

 
€ 

  
€ 

 
€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. 24%  € 

                                                                                                                          Υπογραφή/Σφραγίδα 
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