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ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα
β. Ν.4782/2021
γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α 1
́ 61) και
λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
ε. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
ζ. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α 1
́ 45) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε
ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΦΙΑΛΩΝ Ο2,όπως
περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που
θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών
της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για
(4) μήνες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φιάλες Ο2 χωρητικότητας 10 lt (περιεχόμενο 2 m3 ) πίεσης 200 Atm. (τεμ.10)
•
•
•
•

Ο σκοπός χρήσης του οξυγόνου θα είναι αναπνευστικός. Το οξυγόνο θα είναι σε
αέρια μορφή υπό πίεση και θα μετράται σε κυβικά μέτρα (m³).
Με προστατευτική λαβή
Ύψος 98-100 cm
Ως προς τη σύστασή του το οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής
Φαρμακοποιίας. Η καθαρότητά του θα είναι 99,5% κατ’ όγκον όπως καθορίζεται
από τον ΕΟΦ. Το αέριο θα είναι άχρωμο και άοσμο. Σε θερμοκρασία 20 ˚C και υπό
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•

πίεση 101 kPa, ένας όγκος αναπνευστικού οξυγόνου θα διαλύεται σε 32 όγκους
νερού.
Η πίεση στις φιάλες του οξυγόνου, που βρίσκονται σε αέρια μορφή, καθορίζεται
στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86
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 το άρθρο
15 παρ. της Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).
Συγκεκριμένα οι φιάλες του οξυγόνου θα έχουν λευκό χρώμα στο κωνοειδές άνω
μέρος του λαιμού της φιάλης και το υπόλοιπο κυλινδρικό σώμα θα έχει χρώμα
λευκό. Επιπλέον οι φιάλες θα φέρουν γραμμένη τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ», ή «Ο₂», ή
άλλη χαρακτηριστική σήμανση με μαύρα κεφαλαία γράμματα.
Σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών (έλεγχοι καθαρότητας) της Ελληνικής
Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, που
είναι υποχρεωτικό από 1/1/1998, η επί της εκατό (%) περιεκτικότητα του αερίου θα
είναι: Ο₂>= 99,5%, CO<= 5ppm, CO₂<= 300 ppm, H₂O<= 60 ppm. Το αέριο θα
είναι απαλλαγμένο από αλκαλικότητα, οξύτητα και οξειδωτικά μέσα.
Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικό αέριο Οξυγόνο θα είναι από ειδικό χάλυβα ή
αλουμίνιο , κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή
υγροποιημένο από πίεση.
Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και
αναγραφόμενες ενδείξεις ) σχετικές με την τακτοποίηση των φιαλών και τα αέρια που
περιέχουν , όπως ορίζονται από τον νόμο και τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο
Βιομηχανίας , Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας , Ε.Λ.Ο.Τ ) .
Οι μηχανισμοί σύνθεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι
μηχανισμοί πλήρωσης και μετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή
πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων, καθώς επίσης και θέσεις κατανάλωσης
πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους
τοποθέτηση φιάλης μη επιθυμητής.
Σε εμφανές σημείο να φέρει χαραγμένη την ονομασία ‘ΓΝΚ’

•

Οι φιάλες θα παραδοθούν γεμάτες.

•
•

•

•

•

•

• Η πίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορί
ζονται για κάθε είδος ιατρικού αεριού στην τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86.
Θα δοθεί τιμή αγοράς φιάλης (ακολουθεί τύπος φιαλών) .
Όλες οι φιάλες που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιες, και
θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό Ε.Λ.Ο.Τ 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) .
Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 13:00 στο email:
prosfores@1699.syzefxis.gov.gr Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της
ανάρτησης και την επωνυμία της εταιρίας.
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