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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                  
Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.     
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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠ΄ ΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

(ΑΝΑΓΟΜΧΗ ΦΙΑΛΧΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ) 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   8.000,00 ΕΤΡΧ   ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

 
 
                              
 
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
9-2-2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
9-2-2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ π.μ. 
  
 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 

 
 
 
 

 



 

Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3846/2010 πεξί παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, όπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ 
5. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 433/737643/14-1-2015 έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ 
  
 

                                                
Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 

 
Γηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απ΄ επζείαο αλάζεζεο κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνύ νμπγόλνπ (αλαγόκσζε θηαιώλ ηαηξηθνύ 
νμπγόλνπ), πξνϋπνινγηζκνύ 8.000,00 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηε ρακειόηεξε ηηκή, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά 
ζην Παξάξηεκα Α΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, 
κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό 
θαη δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα εκθηάισζεο γηα ηαηξηθό αέξην νμπγόλν από ηνλ ΔΟΦ.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα, 

ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Δάλ ζηελ 
πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.   

       
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όινπο 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα 
νπνία δελ απνδέρεηαη.  

 
3. Δηδηθή άδεηα ζε ηζρύ, εκθηάισζεο ηαηξηθνύ αέξηνπ νμπγόλνπ, από ηνλ ΔΟΦ. 

 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία καο 
πξηλ από ηε ιήμε απηήο. 
 



 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ηεο πξνκήζεηαο ζε άιινλ πξνκεζεπηή από ηνλ 
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ ηαηξηθνύ αέξηνπ 
νμπγόλνπ (αλαγόκσζε θηαιώλ ηαηξηθνύ νμπγόλνπ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΦΠΑ 

 
1 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΟΞΤΓΟΝΟ  
Δ ΦΙΑΛΔ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟ 4,4 m3 ΕΧ 10,7 m3 

 
2.500 m3 

  

 
2 

ΙΑΣΡΙΚΟ ΑΔΡΙΟ ΟΞΤΓΟΝΟ  
Δ ΦΙΑΛΔ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟ 1,1 m3 ΕΧ 2,1 m3 

 
300 ΣΕΜΑΥΙΑ 

  

3 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗ    
4 ΚΛΔΙΣΡΟ ΦΙΑΛΗ     
5 ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΔΙΣΡΟΤ ΦΙΑΛΗ    

 
Α) Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ 
 
Β) Σν θόζηνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ θηαιώλ, ην θόζηνο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ πιηθώλ-
αεξίσλ, ην θόζηνο ειέγρνπ θαη θαζαξηζκνύ ησλ θηαιώλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θόζηνο 
πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή γηα ην ηαηξηθό αέξην νμπγόλν 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο 
θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 
Α) Γηα ην ηαηξηθό αέξην νμπγόλν – αληαιιαθηηθά ησλ θηαιώλ 

 Φόξνο 4%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      
 
Β) Γηα ηηο εξγαζίεο  

 Φόξνο 8%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20% 
 



 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
8.000,00  ευρώ  συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
1) Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
2) Σν Παξάξηεκα Α΄ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 
                                                                                          
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 
                                                                     
 
 

     
 
        ΙΙΔΧΡΟ  ΠΡΧΙΟ  

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΓΟΜΧΗ ΦΙΑΛΧΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 
 

Σν παξόλ έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηαηξηθνύ αέξηνπ νμπγόλνπ 
πνπ ζα ρξεηαζηεί ην Φ.Ν.Α  «Γξνκνθαΐηεην» γηα ηε δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο. 
 

Οη θηάιεο πνπ πξόθεηηαη λα αλαγνκσζνύλ είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
πγθεθξηκέλα: 

 Η θαζαξόηεηα ηνπ αέξηνπ νμπγόλνπ ζα είλαη όπσο θαζνξίδεηαη από ηνλ Δ.Ο.Φ. ζε 99,5% 

θαη’ όγθν 

 Οη θηάιεο ηνπ αέξηνπ νμπγόλνπ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζε πίεζε 200 atm 

 Οη ηύπνη ησλ θηαιώλ πνπ πξόθεηηαη λα αλαγνκσζνύλ είλαη:  

o Φηάιεο Ο2 ρσξεηηθόηεηαο 50 lt (πεξηερόκελν 10,7 m3) πίεζεο 200 atm  

o Φηάιεο Ο2 ρσξεηηθόηεηαο 10 lt (πεξηερόκελν 2 m3) πίεζεο 200 atm  

o Φηάιεο Ο2 ρσξεηηθόηεηαο 7 lt (πεξηερόκελν 1,5 m3) πίεζεο 200 atm 

 Σα θιείζηξα ησλ θηαιώλ πνπ πξόθεηηαη λα αιιαρηνύλ ιόγσ βιάβεο, ζα είλαη θαηλνύξγηα 

θαη ζα πιεξνύλ ηνπο θαλόλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο-αζθάιεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Δ.Λ.Ο.Σ.  

 Ο έιεγρνο ησλ θηαιώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πίεζε 300 atm 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εκθηάισζεο γηα ηαηξηθό αέξην νμπγόλν από 

ηνλ ΔΟΦ 

 Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί, ππνρξενύηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζόηεηεο ησλ 

αεξίσλ εληόο ζηδεξνθηαιώλ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο 

 H εθηέιεζε ησλ παξαγγειηώλ ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο 

 
Οη εηαηξείεο, ζηελ πξνζθνξά πνπ ζα θαηαζέζνπλ, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ: 

 Σν αθξηβέο θόζηνο ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο αλά θηάιε 

 Σν αθξηβέο θόζηνο ηεο αιιαγήο ηνπ θιείζηξνπ ηεο θηάιεο 

 
 ε θάζε πεξίπησζε, πριν από ηελ πδξαπιηθή δνθηκή ή ηελ αιιαγή ηνπ θιείζηξνπ ηεο 
θηάιεο, ε αλάδνρνο εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) ζα ελεκεξώλεη ην ηκήκα Β.Ι.Σ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Η αλάδνρνο εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) κεηά από θάζε πδξαπιηθή δνθηκή – αιιαγή θιείζηξνπ ζα 
πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό θαη ζα αλαγξάθεηαη ζε απηό ν 
ζεηξηαθόο αξηζκόο ηεο θηάιεο. 

    
 
 
 
 

                                                                                             ΚΟΤΓΟΤΝΑ ΠΑΝΣΔΛΗ 
                                                                                            ΜΗΥ. ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

 

 

 


