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                                                                                                        Πύργος, 21/03/2022 
                                                                                               Α.Π.:6953 

   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 

                                                                                      
                                                                                        «Τεχνικά Αέρια Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και 
                                                                     διακρ.τίτλο “TAE HELLAS A.E.” 
                                                                                          Θέση Στεφάνι Τ.Κ:19300 
                                                                                          Δήμος Ασπρόπυργου Αττικής  
                                                                                          ΤΗΛ:2105582700   
                                                                                           email: alhellas@solgroup.gr 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

( περ. γ’ της παρ.2  του άρθρου 32 του ν.4412/2016) 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ’ του ν.4412/2016, για την προμήθεια 
«ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» CPV  24111900-4   για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης  έως  το ποσό των 37.000,00 €  άνευ  ΦΠΑ. 

 
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. 
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2.  Την περίπτωση γ΄ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». 

3.   Την παρ.2 του άρθρου 32Α  του Ν.4412/2016 «Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» όπως αυτό  ισχύει. 
 
4.  Την υπ΄αριθ.15η/17-03-2022 (θέμα 3ο)  Απόφαση Δ.Σ.  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Ν.Μ. 
Πύργου (ΑΔΑΜ :22REQ010236575) για την έγκριση διαπραγμάτευσης με την εταιρεία «Τεχνικά Αέρια 
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και διακρ. τίτλο “TAE HELLAS A.E.”, λόγω του κατ’ επείγοντος, για την 
προμήθεια του είδους «Υγρό Οξυγόνο». 
 
5.   Την αρ. πρωτ.6863/18-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ο4Γ46907Ε-ΥΛΕ - 
ΑΔΑΜ:22REQ010236635) 
 
 
  
                                                                                             Προσκαλεί  
 
την  εταιρεία  «Τεχνικά Αέρια Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» και διακρ.τίτλο “TAE HELLAS A.E.”,  η οποία 
έχει ήδη εγκατεστημένες δύο δεξαμενές Υγρού Οξυγόνου στη Ν.Μ. Πύργου στα πλαίσια προηγούμενης 
υπ’αριθ.29880/17-12-2021 σύμβασης,  να υποβάλει σχετική προσφορά σύμφωνα με την περ.γ΄ της 
παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος και των αυξημένων αναγκών του 
Νοσοκομείου σε Οξυγόνο που δημιουργήθηκαν από την ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του ιού 
COVID-19, για την κάτωθι προμήθεια : 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
(Κατ’εκτίμηση) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.  

(ΣΥΜΠ. ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ KAI 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ&ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ADR) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
Έως το ποσό 

των  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

24% 
Έως το ποσό 

των 

ΥΓΡΟ 
ΟΞΥΓΟΝΟ  

 
m3 

                         
54.412,00 m3 

 
         

              0,68 € 

                        
 

37.000,00 € 

        
         

     45.880,00€ 

 
Με τιμή ανά κυβικό μέτρο που δεν θα ξεπερνά την τιμή των 0,68 ευρώ, η οποία είναι εντός του 
Παρατηρητηρίου Τιμών (κωδ.1.30:0,69€), για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου μέχρι την ολοκλήρωση 
της νέας ετήσιας διαγωνιστικής διαδικασίας  για την προμήθεια «Ιατρικών Αερίων». 
 

 Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας.  
 Η προσφορά  υποβάλλεται  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 δύο (2) μήνες περίπου και μέχρι την ολοκλήρωση της  νέας 
διαγωνιστικής διαδικασίας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) της Ν.Μ. Πύργου για 
την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ». Δύναται να δοθεί παράταση έως τρεις (3) μήνες με μονομερές 
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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 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 ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. 

     Αρμόδιος υπάλληλος:  Κοντομάρη Φ. - Tηλ.επικοινωνίας:2621361508 
 
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Δευτέρα  28-03-
2022 και ώρα 10:00 π.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, email) 

•   Η σήμανση : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

      Το εμπρόθεσμο της υποβολής προσφοράς αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου της έντυπης προσφοράς  ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής 
αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

     Ο οικονομικός φορέας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(promithiesgnpyr@gmail.com), εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του 
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα των 
προσφορών το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες 
ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της 
τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση. 
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  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). 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Δευτέρα   28-03-2022  και ώρα 11:30 π.μ.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
        Από τον συμμετέχοντα υποβάλλονται, 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. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986(Α΄75) στην οποία θα αναγράφεται  ότι πληρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα. 
9. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, ISO κλπ.) που αναφέρονται στις 
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές,  καθώς και η άδεια κυκλοφορίας από το ΕΟΦ σύμφωνα με τη 
Κοινοτική Οδηγία 2001/83/ΕΚ όπως ανανεώθηκε και ισχύει. 
 
10. Οικονομική προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα) 
 

     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. 
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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 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Συγκεκριμένα: 
 
ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (m3) 
 
Προδιαγράφονται επίσης και οι τεχνικοί όροι ενοικίασης και χρήσης δεξαμενής υγρού οξυγόνου. 
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. (δεν ζητείται) 

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 και λοιπών αερίων σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληροί  τις προδιαγραφές  της 2491/86 
ΤΟΤΕΕ. 

 
ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
 
Ο προμηθευτής  του υγρού οξυγόνου, θα πρέπει να διατηρήσει τις ήδη  (2)  εγκατεστημένες δεξαμενές υγρού 
οξυγόνου χωρητικότητας  5.000 lt και 3.000 lt περίπου από την προηγούμενη σύμβαση για την κάλυψη των 
αναγκών της Ν.Μ. Πύργου στην διαμορφωμένη για αυτό τον σκοπό θέση. Η θέση θα προσδιορίζεται με 
ευθύνη του Νοσοκομείου. Οι  δεξαμενή θα παραχωρηθούν έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο για 
όλη την διάρκεια της σύμβασης, ενώ η κυριότητα τους θα παραμείνει στον προμηθευτή. Στην προσφορά τους 
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό/ πρόσκληση θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες 
ασφαλούς λειτουργίας των δεξαμενών. 

22PROC010238798 2022-03-21
Α∆Α: 9Ω1Τ46907Ε-ΛΣΙ



 7

Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τις  δεξαμενές  με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις 
αναγκαίες συνδέσεις  με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου για την παράδοση των δεξαμενών 
σε πλήρη λειτουργία.( είναι ήδη εγκατεστημένες). 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου του χώρου που διατίθεται για την 
εγκατάσταση των δεξαμενών  και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή τους. 
Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαμενή 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με τους 
ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m3 και, εάν απαιτηθεί προς επαλήθευση, με ζύγιση (μια πριν και μια μετά 
την παράδοση). Τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
Οι συντελεστές μετατροπής για το Οξυγόνο που ισχύουν προσεγγιστικά είναι οι παρακάτω:  
 

Κgr lit (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση) 
1 0.88 0.74 
1.141 1 0.85 
1.354 1.176 1 

 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 από επίσημο οργανισμό για την 
μεταφορά υγροποιημένων αερίων. 
Η μεταφορά θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικίνδυνων φορτίων (ADR). 
Η Συνολική Τιμή για την προμήθεια του οξυγόνου, που θα είναι το κριτήριο αξιολόγησης, θα δίδεται σε 
€/m3. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τιμή του Οξυγόνου, η τιμή ενοικίασης της δεξαμενής, το κόστος 
μεταφοράς του οξυγόνου και το κόστος πιστοποιητικού ανάλυσης επικίνδυνων φορτίων (ADR).  Θα πρέπει 
να κατατεθεί ανάλυση της συνολικής τιμής στα επιμέρους είδη – υπηρεσίες.   
Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Με την 
προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια παραγωγής και διακίνησης του 
Ε.Ο.Φ για υγρό ιατρικό οξυγόνο. 
Οι δεξαμενές λόγω των αποστάσεων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο, να 
έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού με πίνακα (LCD) ενδείξεων ώστε να 
καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού των δεξαμενών   και να είναι δυνατή η παρακολούθηση 
των παραμέτρων αυτών εξ αποστάσεως από την εταιρεία. Το σύστημα τηλεπαρακολούθησης θα λειτουργεί 
με ευθύνη της εταιρείας. Η τιμή ενοικίασης του συστήματος τηλεπαρακολούθησης θα συμπεριλαμβάνεται 
στην τιμή ενοικίασης των δεξαμενών.  
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης των 
δεξαμενών  από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού. ( είναι ήδη 
εγκατεστημένες) 
Σε περίπτωση βλάβης των δεξαμενών, η ανταπόκριση για την επισκευή – αντικατάσταση δεξαμενής από την 
εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την 
αποκατάσταση της βλάβης, με χρέωση των επιπλέον εξόδων στον προμηθευτή. Σε περίπτωση μη άμεσης 
ανταπόκρισης του προμηθευτή το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια (ενοικίαση 
δεξαμενής από άλλη εταιρεία, ενοικίαση φιαλών, κλπ) με χρέωση όλων των εξόδων στον ανάδοχο. 
 Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς 
της και η αναπλήρωση να γίνεται σε 1 ημέρα από την σχετική, σύμφωνη με το Π.Δ. 113/2010, παραγγελία. Τα 
Νοσοκομεία οφείλουν να παρακολουθούν σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στις δεξαμενές 
και να καλούν την εταιρεία με φαξ προς πλήρωση της δεξαμενής. 
 Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών), η παράδοση του 
υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 5 ωρών. 
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 Οι δεξαμενές  υγρού οξυγόνου θα παρέχουν  όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2491/86 Τεχνική οδηγία 
του ΤΕΕ «Εγκατάσταση σε κτίρια, Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση» και η όλη εγκατάσταση 
θα πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. 
Επειδή οι  δεξαμενές  μαζί με τα εξαρτήματά τους  και τις σωληνώσεις τους  θα είναι ιδιοκτησίας του 
προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης, με την λήξη της σύμβασης ή την 
καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τις  αποξηλώσει και να τις  απομακρύνει με δικά του 
έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της 
απομάκρυνσης. 
Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών , η οποία θα 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης 
ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών  και των παρελκομένων τους, από τον προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί 
έμμεσα ή άμεσα από κακή εγκατάσταση ή δυσλειτουργία του συγκροτήματος των  δεξαμενών  του 
Νοσοκομείου. Επίσης ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε 
επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνου εξαιτίας μη έγκαιρης ανταπόκρισής του σε 
παραγγελία από το νοσοκομείο. 
                           
 
                ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
 

            ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
                          (ΛΙΤΡΑ) ΠΕΡΙΠΟΥ  

Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ – Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ                   1. ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 3.000 
                 2. ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5.000  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.   

                                             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

Ημερομηνία..…./.…../…….             

 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 
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Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την Πρόσκληση  ………………………. για 
……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα , 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         

ΕΙΔΟΥΣ 
Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 
 
(Κατ’εκτίμη
ση) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 
συμπεριλ. 

του Κόστους 
Μεταφορικώ

ν 

Κόστος 
Ενοίκιο 
δεξαμεν

ής 

Τελική 
τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

α/α 
παρατηρητηρίο
υ τιμών  
συμπ. 
του κόστους 
Μεταφορικών 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

ΥΓΡΟ 
ΟΞΥΓΟΝΟ  m3 54.412,00 

m3 

 
          

       
€ 

 
 
 

€ 
 

 
 
 

€ 
 

 
 
 

€ 
 

            
              

 
€ 

        
         
 

€ 
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