
          

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών                                                                Αίγιο 21/03/2016
Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου

Προς:
 Γραφείο Προμηθειών

                                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  τις  ανάγκες  του  Νοσοκομείου  Ανατολικής  Αχαΐας

(Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου) σε προμήθεια υγρού ιατρικού οξυγόνου, όπως θα αναφέρονται

στην προκήρυξη και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.          

                                     

                                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 

                         ( ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ )

Α/Α Περιγραφή Είδους ΚΩΔΙΚΟΣ Ποσότητα Τιμή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ m3 m3

1 Υγρό ιατρικό οξυγόνο 1.30 86.000 0,69

Σ Υ Ν Ο Λ Α

   

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η Χαμηλότερη Τιμή.

Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με

ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:

1. Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη .

2. Όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου πιστοποιητικά (όπως ISO 9001/2008 , κλπ) που αφορούν

την  παραγωγή,  εμπορία  και  διανομή  υγροποιημένου  οξυγόνου,  παραγωγή  εμπορία  και

διανομή αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου, Διοξειδίου του άνθρακα .

3. Άδεια εμφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια καθώς και άδεια υδραυλικής δοκιμής από τον

ΕΟΦ.

4. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.

        



5. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και λοιπών αερίων σε  

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληροί  τις προδιαγραφές

της 2491 / 86 ΤΟΤΕΕ .

Α.   ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Ο προμηθευτής  του υγρού οξυγόνου που θα αναδειχθεί, θα πρέπει να εγκαταστήσει δεξαμενή υγρού

οξυγόνου χωρητικότητας μεγαλύτερη των 5000 Lt η οποία θα λειτουργεί με ευθύνη του Νοσοκομείου

στην διαμορφωμένη για αυτό τον σκοπό θέση. Η δεξαμενή θα παραχωρηθεί στο Νοσοκομείο για όλη

την διάρκεια της σύμβασης ενώ η κυριότητα τους θα παραμείνει στον προμηθευτή. Στην προσφορά

τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες

ασφαλούς λειτουργίας των δεξαμενών.

Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες

τις αναγκαίες συνδέσεις  με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου, για την παράδοση της

δεξαμενής σε πλήρη λειτουργία.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου, τον χώρο που διατίθεται για την

εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της.

Το υγρό  οξυγόνο  θα  μεταφέρεται  με  βυτιοφόρο όχημα του  προμηθευτή  και  θα  παραδίδεται  στη

δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ 99.5% κατ’ όγκο .Με την

προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ

για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου.

   Η δεξαμενή  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 της δεξαμενής όπως πίεση

λειτουργίας  ,  περιεχόμενο  ,  ημερήσια  κατανάλωση  ωριαία  κατανάλωση,  θερμοκρασία,  ποσότητα

αναπλήρωσης , συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η παρακολούθησή

τους μέσω MODEM από την εταιρεία.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της

δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

   Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, 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.  Σε  περίπτωση  μη  άμεσης  ανταπόκρισης  του  προμηθευτή  το

Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια (ενοικίαση δεξαμενής από άλλη εταιρεία,

ενοικίαση φιαλών, προμήθεια με κάθε νόμιμο τρόπο, υπηρεσίες μεταφοράς κ.λ.π) με χρέωση όλων

των εξόδων στον ανάδοχο.



   Ο  προμηθευτής  που  θα  αναδειχθεί  οφείλει  να  τηρεί  εντός  της  δεξαμενής  απόθεμα  30%  της

χωρητικότητάς  τους  και  η  αναπλήρωση να  γίνεται  σε  1  ημέρα από την  σχετική  παραγγελία.  Το

Νοσοκομείο  οφείλει  να  παρακολουθεί  σε  ημερήσια  βάση  τη  στάθμη  του  υγρού  οξυγόνου  στις

δεξαμενές και να καλεί 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 4-5 ωρών.

   Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2491/86 Τεχνική οδηγία

του ΤΕΕ «εγκατάσταση σε κτίρια , Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση».

   Επειδή η δεξαμενή μαζί  με  τα εξαρτήματά της και  τις  σωληνώσεις της θα είναι  ιδιοκτησίας του

προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου και με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία

της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποψιλώσει και να την 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 της δεξαμενής, η

οποία  θα  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  του  ιδρύματος,  ανά  τρίμηνο,

έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκόμενων αυτής, από τον

προμηθευτή.

    Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί

σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς. Επίσης ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη

έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνο.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη ΝΑΙ

Όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου πιστοποιητικά (όπως ISO 9001/2008 , κλπ)
που αφορούν την παραγωγή, εμπορία και διανομή υγροποιημένου οξυγόνου,
παραγωγή εμπορία και διανομή αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου, 
Διοξειδίου του άνθρακα .

ΝΑΙ

Άδεια εμφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια καθώς και άδεια υδραυλικής 
δοκιμής από τον ΕΟΦ.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη  δήλωση τεχνικής υποστήριξης ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου σε  
περίπτωση έκτακτης ανάγκης με άλλο τρόπο

ΝΑΙ



ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

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

ΝΑΙ

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τοποθέτηση σε χώρο του Νοσοκομείου δεξαμενής ( κυριότητας αναδόχου) 
χωρητικότητας άνω των 5000 Lt . Η δεξαμενή θα τοποθετηθεί με έξοδα του 
αναδόχου με σύνδεση και πλήρη λειτουργία με τα δίκτυα διανομής 
οξυγόνου του νοσοκομείου.

NAI

Παράδοση και εισαγωγή του οξυγόνου στην ανωτέρω δεξαμενή του 
νοσοκομείου. Μεταφορά με κατάλληλα βυτιοφόρα του αναδόχου σε 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

NAI

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον 
χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

NAI

Σ Σε περίπτωση βλάβης της  δεξαμενής,  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.  Σε  περίπτωση  μη  άμεσης  ανταπόκρισης  του  προμηθευτή  το
Νοσοκομείο  δύναται  να  προβεί  σε  οποιαδήποτε  ενέργεια  (π.χ  ενοικίαση
δεξαμενής από άλλη εταιρεία, ενοικίαση φιαλών, προμήθεια με κάθε νόμιμο
τρόπο,  υπηρεσίες  μεταφοράς  κ.λ.π)  με  χρέωση  όλων  των  εξόδων  στον
ανάδοχο.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής 
απόθεμα 30% της χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε 1 
ημέρα από την σχετική παραγγελία.

ΝΑΙ

Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των 
δεξαμενών), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το 
αργότερο 4-5 ωρών

ΝΑΙ

Ε Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι
ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου και με
την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, 

   ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  την  αποψιλώσει  και  να  την
απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή
συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης.

ΝΑΙ

Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης
της δεξαμενής, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική 
Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και 
συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκόμενων αυτής, από τον 
προμηθευτή

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν 
ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή 
ασθενείς

ΝΑΙ

ΟΟ προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε

    επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνο. ΝΑΙ



ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που 
προβλέπονται από τους νόμους που διέπουν την παρούσα (Π.Δ. 118/2007) 
καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφθεί με τον ανάδοχο.

NAI


	ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

