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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 

ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

(ΑΝΑΓΟΜΧΗ ΦΙΑΛΧΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ) 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   4.920,00 ΕΤΡΧ   ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

 
 
                              
 
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
16-2-2015  ημέπα Σπίτη και ώπα 09:00΄ π.μ. 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
16-2-2015  ημέπα Σπίτη και ώπα 09:30΄ π.μ. 
  
 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 
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Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/16-3-2007 η. Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005»  

2. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/10-7-2007 η. Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» 

3. Σν Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/8-8-2014 η. Α΄) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο 
ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»  

4. Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-3-2014 η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο»   

5. Σν Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-5-2010 η. Α΄) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
 

6. Σν Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/1-3-2012 η. Α΄) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο …θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 
7. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 5213/742423/6-5-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 16421/4-5-2015) 

έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ «Καζνξηζκφο Φνξέα 
πινπνίεζεο, γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, 
ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ, 
έηνπο 2014» (ΑΓΑ : 7ΦΧ3469Η2Ξ-3Σ6)  

 
8. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 8508/745718/20-7-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 27409/16-7-

2015) έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ «Καζνξηζκφο Φνξέα 
πινπνίεζεο, γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ, έηνπο 2014» (ΑΓΑ : 
ΧΤΦΗ469Η2Ξ-501) 

 
9. Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2235/27-5-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 10ν, «Έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα 
δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΠΤ 2014» 
 

10.  Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ππ΄ αξηζκ. πξση. 
1417/754107/3-2-2016 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 
11.  Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 18ν , «Ννκηκνπνίεζε ππνγξαθψλ γηα ην 
έηνο 2016» 
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Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 
 
 
Γηαγσληζκφ κε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 

πξνζθνξψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ιατπικού οξυγόνου (αλαγφκσζε θηαιψλ ηαηξηθνχ 
νμπγφλνπ), πξνυπνινγηζκνχ 4.920,00 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηε ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη αλαιπηηθά 
ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο θαη νπζηψδεηο φξνπο: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ 
θαη δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα εκθηάισζεο γηα ηαηξηθφ αέξην νμπγφλν απφ ηνλ ΔΟΦ.   
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηνχληαη: 
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Δάλ ζηελ 
πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.   

       
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα φηη απνδέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φινπο 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα 
νπνία δελ απνδέρεηαη.  

 
3. Δηδηθή άδεηα ζε ηζρχ, εκθηάισζεο ηαηξηθνχ αέξηνπ νμπγφλνπ, απφ ηνλ ΔΟΦ. 

 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνχλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ 
ππεξεζία καο, πξηλ απφ ηε ιήμε απηψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε παξαρψξεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε άιινλ πξνκεζεπηή, απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ηνπ ηαηξηθνχ αέξηνπ νμπγφλνπ 
(αλαγφκσζε θηαιψλ ηαηξηθνχ νμπγφλνπ). 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 
Ε ΕΤΡΧ 

 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

(%)  ΦΠΑ 

 
1 

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

 
 
 
 

ΕΧ 
2.000 m3 

 
 

  

 
2 

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

  

3 ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΓΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗ    

4 ΚΛΔΙΣΡΟ ΦΙΑΛΗ     

5 ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΔΙΣΡΟΤ ΦΙΑΛΗ    

 
Α) Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ (φπνπ 
ππάξρνπλ). 
 
Β) Σν θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ θηαιψλ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ-
αεξίσλ, ην θφζηνο ειέγρνπ θαη θαζαξηζκνχ ησλ θηαιψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο 
πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην ηαηξηθφ αέξην νμπγφλν. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζχκβαζε ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, απφ 
εληαίνπο δηαγσληζκνχο, ε ζχκβαζε ζα πάςεη λα ηζρχεη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο θηάιεο κε ην ηαηξηθφ αέξην νμπγφλν ζηελ 
Απνζήθε Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ έγγξαθε παξαγγειία θαη αλάινγα κε ηηο 
εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο 
θαη ηε ζεψξεζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.  
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σνλ Πξνκεζεπηή ζα βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 
Α) Γηα ην ηαηξηθφ αέξην νμπγφλν – αληαιιαθηηθά ησλ θηαιψλ 

 Φφξνο 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  

 Φφξνο 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 10ο  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 4.920,00  
ευπώ  συμπ/νου Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
1) Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.60/2007 , ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο. 

2) Σν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
                                                                            
                       

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 
 
  
 

                                                                ΙΙΔΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΓΟΜΧΗ ΦΙΑΛΧΝ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

 
Σν παξφλ έγγξαθν πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηαηξηθνχ αέξηνπ νμπγφλνπ πνπ 

ζα ρξεηαζηεί ην Φ.Ν.Α  «Γξνκνθαΐηεην» γηα ηε δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο. 
 

Οη θηάιεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαγνκσζνχλ είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
πγθεθξηκέλα: 

 Η θαζαξφηεηα ηνπ αέξηνπ νμπγφλνπ ζα είλαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. ζε 99,5% 

θαη’ φγθν 

 Οη θηάιεο ηνπ αέξηνπ νμπγφλνπ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζε πίεζε 200 atm 

 Οη ηχπνη ησλ θηαιψλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαγνκσζνχλ είλαη:  

o Φηάιεο Ο2 ρσξεηηθφηεηαο 50 lt (πεξηερφκελν 10,7 m3) πίεζεο 200 atm  

o Φηάιεο Ο2 ρσξεηηθφηεηαο 10 lt (πεξηερφκελν 2 m3) πίεζεο 200 atm  

o Φηάιεο Ο2 ρσξεηηθφηεηαο 7 lt (πεξηερφκελν 1,5 m3) πίεζεο 200 atm 

 Σα θιείζηξα ησλ θηαιψλ πνπ πξφθεηηαη λα αιιαρηνχλ ιφγσ βιάβεο, ζα είλαη θαηλνχξγηα 

θαη ζα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο-αζθάιεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Δ.Λ.Ο.Σ.  

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

 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εκθηάισζεο γηα ηαηξηθφ αέξην νμπγφλν απφ 

ηνλ ΔΟΦ 

 Ο πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί, ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ 

αεξίσλ εληφο ζηδεξνθηαιψλ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο 

 H εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ζε 3 εξγάζηκεο εκέξεο 

 
 

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

 Σν αθξηβέο θφζηνο ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο αλά θηάιε 

 Σν αθξηβέο θφζηνο ηεο αιιαγήο ηνπ θιείζηξνπ ηεο θηάιεο 

 
 ε θάζε πεξίπησζε, ππιν απφ ηελ πδξαπιηθή δνθηκή ή ηελ αιιαγή ηνπ θιείζηξνπ ηεο 
θηάιεο, ε αλάδνρνο εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) ζα ελεκεξψλεη ην ηκήκα Β.Ι.Σ. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Η αλάδνρνο εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) κεηά απφ θάζε πδξαπιηθή δνθηκή – αιιαγή θιείζηξνπ ζα 
πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ θαη ζα αλαγξάθεηαη ζε απηφ ν 
ζεηξηαθφο αξηζκφο ηεο θηάιεο. 

    
 
 
 
 

                                                                                             ΚΟΤΓΟΤΝΑ ΠΑΝΣΔΛΗ 
                                                                                            ΜΗΥ. ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
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