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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο  –  Κ.Υ.  Φιλιατών  καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  υποψήφιους
προμηθευτές  και  τις  ενώσεις  αυτών  να  υποβάλουν τυχόν  παρατηρήσεις/σχόλια,  στις
παρακάτω επισυναπτόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές,  για  την  προμήθεια  υγρού οξυγόνου
(CPV: 24111900-4), προϋπολογισμού 78.823,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εντός
αποκλειστικής  προθεσμίας  επτά  (7)  ημερών,  η  οποία  άρχεται  από  την  επόμενη  της
ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, δηλαδή από την 19-04-2017,
ημέρα Τετάρτη έως και την 25-04-2017, ημέρα Τρίτη.

Τυχόν παρατηρήσεις/σχόλια να αποστέλλονται στο παραπάνω αναγραφόμενο mail.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ κ.α/α

ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Προδιαγράφονται  οι  τεχνικοί  όροι  ενοικίασης  και  χρήσης  δεξαμενής  υγρού  
οξυγόνου.Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν γενικά 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  το προσφερόμενο είδος .
2.Πιστοποιητικό κατά ISO 9001   για παραγωγή υγροποιημένου οξυγόνου.
4.Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 για διανομή υγροποιημένων αερίων .
5.Πιστοποιητικό κατά ISO 13485 για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
(ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων ) .
6.Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης .
7.Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας  άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και  λοιπών
αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης .
8.Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  η  δεξαμενή  αποθήκευσης  υγρού  οξυγόνου  πληρεί   τις
προδιαγραφές  της 2491/86 ΤΟΤΕΕ .

 ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

1. Η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια υγρού οξυγόνου οφείλει να
εγκαταστήσει  στο  Νοσοκομείο  σε  χώρο  που  θα  της  υποδειχθεί  δεξαμενή
οξυγόνου χωρητικότητας 3.000 κυβικα (m3 )τουλάχιστον έως 5000 κυβικά(m3 )
περίπου .

2. Στην τεχνική προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών θα πρέπει να αναφέρεται το
χρονικό διάστημα εγκατάστασης της δεξαμενής σε περίπτωση που κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός.
3. Οι διαγωνιζόμενοι που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο
μειοδότης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κατάλληλο χώρο του οικοπέδου
του  Νοσοκομείου  συγκρότημα  δεξαμενής  υγρού  οξυγόνου  και  τις  απαραίτητες
σωληνώσεις και υπόλοιπες κατασκευαστικές διαμορφώσεις για την ασφαλή σύνδεση
της  δεξαμενής  με  το  υπάρχον κέντρο  οξυγόνου,  έναντι  μηνιαίου  μισθώματος  (το
οποίο θα πρέπει να αναγράφουν οι διαγωνιζόμενοι στην οικονομική προσφορά τους),
σύμφωνα με τα παρακάτω :
Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα είναι διπλών τοιχωμάτων με εσωτερική μόνωση 

κενού και περλίτη. Το εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατά-
σκευασμένο με ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα, ειδικά για αποθήκευση ρευστών 
σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (για το οξυγόνο -182.970 C).Το εξωτερικό 
τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 37.2 
χρωσμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις κατάλληλων χρωμάτων, με την 
τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η χωρητικότητα της δεξαμενής θα πρέπει να 
είναι  3.000  κυβικά (m3 ) τουλάχιστον έως 5.000 κυβικά(m3 ) περίπου  ώστε να 
εξασφαλίζει αυτονομία ενός μηνός περίπου. Η πίεση λειτουργίας της δεξαμενής 
θα είναι κατ’ ελάχιστον 10 bar και αντίστοιχα η πίεση δοκιμής κατ’ ελάχιστον 20
bar.

Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αερίου φάσης
του οξυγόνου,  με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου και  του περιεχομένου στη
δεξαμενή υγρού οξυγόνου σε lit καθώς και όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας,
ενδείξεων  και  ασφαλείας  που κατ’  ελάχιστον  αναφέρονται  στο  παράρτημα 4  της
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86.
Ο  εξατμιστής  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  προδιαγραφών
όπως  της  προηγούμενης  παραγράφου,  κατάλληλα  υπολογισμένος  ώστε  να
εξασφαλίζει  την  εξάτμιση,  σε  θερμοκρασίες  περιβάλλοντος,  της  απαιτούμενης



ποσότητας  οξυγόνου  κατά  τις  αιχμές  της  μέγιστης  ζήτησης  και  να  αντέχει  στις
δημιουργούμενες πιέσεις.
Τα  όργανα  λειτουργίας,  ενδείξεων  και  ασφαλείας  του  συγκροτήματος  θα  είναι
κατασκευασμένο  από  κατάλληλο  κράμμα  ορείχαλκου,  κατάλληλης  ονομαστικής
πίεσης.
Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  πλήρη  σχέδια  του  συγκροτήματος
(δεξαμενή,  σωληνώσεις,  εξατμιστής,  όργανα  λειτουργίας,  ασφαλείας,  ενδείξεων
κ.λπ.) καθώς και τα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων από τους έγκυρους διεθνείς
οργανισμούς (π.χ.LLOYD’ S BUREAU VERITAS TUV ή άλλους τέτοιους διεθνώς
αναγνωρισμένους οργανισμούς.) 
4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου για τον χώρο που

διατίθεται από το Νοσοκομείο για την εγκατάσταση της δεξαμενής , και ότι δεν
αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της .

5. 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 .Με το
πέρας  της  εγκατάστασης  θα  καταθέσει   βεβαίωση  ευθύνης  για  την
καταλλήλότητα και την ασφάλεια λειτουργίας της δεξαμενής .

Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά
τον χρόνο παράδοσης σε λειτουργία των δεξαμενών υγρού οξυγόνου, μετά την
αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης. 

 Η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας
του προμηθευτή , τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης και
με  την  λήξη  της  σύμβασης  ή  την  καταγγελία  της  ,  ο  προμηθευτής  είναι
υποχρεωμένος να την αποξηλώσει 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 .

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να έρθει σε 
συνεννόηση με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο και τις 
διαδικασίες αποξήλωσης των δεξαμενών που λειτουργούν με βάση τις συμβάσεις που
ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο, ώστε η εγκατάσταση των νέων δεξαμενών 
να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία του Νοσοκομείου. Μετά τη λήξη 
του χρόνου της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται για την έγκαιρη απομάκρυνση
των δεξαμενών. 
Οι σωληνώσεις σύνδεσης με την υπάρχουσα εγκατάσταση καθώς και τα εξαρτήματα
των σωληνώσεων θα είναι από SF-Cu σύμφωνα με το DIN 17671, DIN 8905 και DIN
1786,  πλήρως  απολιπασμένες,  καθαρισμένες  και  ταπωμένες  στο  εργοστάσιο
κατασκευής των, κατάλληλες για οξυγόνο ιατρικής χρήσης, όπως αυτές που έχουν
τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις  ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου . Οι συνδέσεις
των σωλήνων από SF-Cu θα γίνουν με σκληρή κόλληση L-Ag 15P σύμφωνα με το
DIN 8513, παρουσία αδρανούς αερίου (π.χ. καθαρό άζωτο) και χωρίς χρήση πάστας.
Οι προδιαγραφές κατασκευής,  ελέγχων και  εγκατάστασης του συγκροτήματος της
δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 17, VGB 61,
VGB 62 και τα αντίστοιχα DIN  και VDE τις Γαλλικές AFNOR και τις Αγγλικές BS.
Ο προμηθευτής που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού οξυγόνου

είναι απολύτως υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του  και  όποτε
αυτός κρίνει υποχρεούται  το συντηρεί με δικά του έξοδα. Αυτό θα βεβαιώνεται
με  την  προσκόμιση  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  του  ιδρύματος,  ανά  τρίμηνο,
έγγραφης  έκθεσης  ελέγχου  και  συντήρησης  της  δεξαμενής  και  των
παρελκομένων της , από τον προμηθευτή. Σε καμιά περίπτωση το Νοσοκομείο δε
θα  φέρει  ευθύνη  από  οποιαδήποτε  βλάβη  ή  ατύχημα  παρουσιαστεί  στο
συγκρότημα,  σε    τμήμα του Νοσοκομείου  ,  προσωπικό,  ασθενείς,  μόνο    ο
προμηθευτής είναι υπεύθυνος  για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου



των  σωληνώσεων  και  όλων  των  απαιτούμενων  οργάνων  που  θα   έχει
εγκαταστήσει.

6.Ο  ανάδοχος   θα  επιβαρυνθεί  το  κόστος  του  οξυγόνου  των  φιαλών  που  θα
καταναλωθεί  κατά  το  χρονικό  διάστημα  αλλαγής  των  δεξαμενών  υγρού
οξυγόνου.

7.Το υγρό οξυγόνο  θα μεταφέρεται  με  βυτιοφόρο  όχημα του προμηθευτή  και  θα
παραδίδεται  στη δεξαμενή κατά τις  εργάσιμες  ημέρες και  ώρες  .  Η μέτρηση των
παραδιδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους πιστοποιημένους  ογκομετρητές των
βυτιοφόρων σε κυβικά (m3 ), επιπλέον θα πρέπει να τηρούνται από τον προμηθευτή
όλες οι διαδικασίες μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων
υλικών. 
  Οι συντελεστές μετατροπής προσεγγιστικά  που ισχύουν είναι οι παρακάτω :

 Κgr     lit (υγρή κατάσταση)  Κυβικά (m3) (αέρια

κατάσταση)

1       0,88 0,74

  1,1415 1 0,85

 1,354  1,176 1

Κατά την παράδοση θα κατατίθεται στην επιτροπή παραλαβής και το πιστοποιητικό
ανάλυσης του υγρού Οξυγόνου  για ιατρική χρήση.
8.Ο προμηθευτής θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 από
επίσημο οργανισμό για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων .
9.Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ..Με την
προσφορά  του  ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να    καταθέτει,  με  ποινή
απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου
.
10.Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα
30% της  χωρητικότητάς  τους  και  η  αναπλήρωση  να  γίνεται  σε  2  μέρες  από  την
σχετική  παραγγελία  .Σε  έκτακτες  περιπτώσεις  (βλάβη  ή  απότομη  πτώση  του
περιεχομένου των δεξαμενών )  ,  η παράδοση του υγρού οξυγόνου  θα πρέπει  να
γίνεται άμεσα .
11.Ο προμηθευτής  δεν δύναται  να αρνηθεί  την άμεση χορήγηση υγρού οξυγόνου
ούτε δύναται να ισχυρισθεί έλλειψη αυτού.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως με την προσφορά τους όλους
τους όρους του παρόντος, γιατί διαφορετικά θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
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