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: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/Γραφείο Ρρομθκειϊν
: Ραραςκευά Ελζνθ
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Α. ΡΩΤ : 10284
ΑΘΘΝΑ : 1-4-2020
ΡΟΣ: Κάκε ενδιαφερόμενο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ – Τ.Κ. – ΡΟΛΘ – ΤΘΛ. – FAX)

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ / Αρικμ. 5
ΘΕΜΑ: «Ρρομικεια Ιατρικϊν Αερίων Ιατρικισ χριςθσ με CPV 24111500-0 για ζνα (1)
ζτοσ, με ςυλλογι προςφορϊν προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 5.337,44 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, και
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)».

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Θμερομθνία 23-4-2020
Θμζρα: ΡΕΜΡΤΘ Ϊρα: 12:00 π.μ .

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν Ιατρικϊν Αερίων Ιατρικισ
χριςθσ, με ςυλλογι προςφορϊν
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Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου
(ΚΑΕ)

1311 α

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ

Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

24111500-0

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΡΑΝΘ

5.337,44 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1 ΕΤΟΣ

Το Νοςοκομείο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016)
1.2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «περί προμθκειϊν Φορζων εποπτευομζνων
από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»,
1.3. Του Ν. 4052/1-03-2012
1.4. Τισ διατάξεισ του Ρ. . 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»
(Φ.Ε.Κ. 194 Α’/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
1.5. Του Ρ. . 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ
Διατάκτεσ».
1.6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 143
Αϋ/2014), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
1.7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 112 Αϋ/2010), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει .
2. Τισ Αποφάςεισ:
2.1. Τθν υπ’ αρικμ. 8897/19-3-2020 ΕΙΣΘΓΘΣΘ ΑΡΟΦΑΣΘ του Αναπλθρωτι Διοικθτι ,
ςχετικά με τθν Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ δαπάνθσ και διενζργειασ Ρρόςκλθςθσ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ετιςια προμικεια Ιατρικϊν Αερίων Ιατρικισ
χριςθσ με CPV 24111500-0.
2.2. Τθν με αρικ. 584/30-10-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ δζςμευςθσ (ΑΔΑ: Ψ2Θ4690ΩΕΗ2Θ).
Διενεργεί διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν προμικεια των Ιατρικϊν Αερίων Ιατρικισ
χριςθσ με CPV 24111500-0 ), για χρονικό διάςτθμα (1) ζτουσ, με λιψθ κλειςτϊν
προςφορϊν, και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) και για τα υπό προμικεια είδθ και τισ ποςότθτεσ
όπωσ αναφζρονται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ τθσ παροφςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ
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αυτισ. Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι για περιςςότερα είδθ ιατρικϊν αερίων, για το
ςφνολο όμωσ τθσ ποςότθτασ κάκε είδουσ.
ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ & ΩΑ
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο
Ρρωτοκόλλου
(ΒΘΣΣΑΙΩΝΟΣ 9 – 1οσ
όροφοσ)

22-04-2020
ΘΜΕΑ ΤΕΤΑΤΘ
ΩΑ 14.00

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο
Ρρομθκειϊν
(ΒΘΣΣΑΙΩΝΟΣ 9 – 1οσ
όροφοσ)

23-04-2020
ΘΜΕΑ ΡΕΜΡΤΘ
ΩΑ 12.00

Οι προςφορζσ κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ τθσ παραπάνω θμερομθνίασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 22-4-2020 και ζωσ τισ 14:00.
Πςεσ προςφορζσ υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΘΟ 1. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
1.1
Επί ποινι απόρριψθσ, οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ
ενδιαφερόμενουσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα
φζρει τισ κάτωκι ενδείξεισ:
1. Τθ λζξθ προςφορά
2. Τον πλιρθ τίτλο του Ιδρφματοσ: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
3. Το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
4. Τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
1.2 Μζςα ςτον κλειςτό κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται:
Α. Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α)
αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και θ προςφορά του ςυντάχκθκε
ςφμφωνα με αυτοφσ β) τα προςφερόμενα προϊόντα ικανοποιοφν τισ παρατικζμενεσ
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ τεχνικζσ απαιτιςεισ και γ) ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από εκατό είκοςι (120) θμζρεσ
προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Β. Τεχνικι Ρροςφορά θ οποία κα ςυμμορφϊνεται με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Πλα τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ να ςυµπεριλθφκοφν ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
Συγκεκριμζνα οι προμθκευτζσ ιατρικϊν αερίων πρζπει να πλθροφν τουσ
παρακάτω όρουσ και να κατακζςουν διακζτουν επί ποινι απόρριψθσ, με τθν
προςφορά τουσ τα ςχετικά δικαιολογθτικά:
1.
Άδεια λειτουργίασ των εργοςταςίων τουσ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ.
2.
Άδεια παραγωγισ και εμφιάλωςθσ από τον Ε.Ο.Φ για κάκε ζνα από τα
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προςφερόμενα ιατρικά αζρια, ςφμφωνα με τισ Αρχζσ & Κανόνεσ Καλισ
Ραραγωγισ όπωσ υπαγορεφονται από τθν απόφαςθ Δ.Σ. ΕΟΦ 62060 (ΦΕΚ
1586/Β`/30.9.2010) και Άδεια κυκλοφορίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
φαρμακευτικι νομοκεςία: Κοινοτικι Οδθγία 2001/83/ΕΚ, όπωσ
ανακεωρικθκε και ιςχφει, ΚΥΑ ΔΥΓ3α/32221/2013, ΦΕΚ Β’ 1049, όπωσ ιςχφει.
3.
Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ του με
τισ απαιτιςεισ τθσ Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Ρ.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32Β/16.1.2004) του
Υ.Υ.Κ.Α ςχετικά με τισ εταιρίεσ διακίνθςθσ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, όπωσ
αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε.
4.
Ριςτοποιθτικό κατά ISO 9001:2008 για τθν εμφιάλωςθ, διανομι και εμπορία
ιατρικϊν αερίων: οξυγόνου, πρωτοξείδιο του αηϊτου, ςυνκετικοφ αζρα
(τφπου RESPAL).
5.
Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ ςυςτιματοσ ποιότθτασ από τθν ΕΒΕΤΑΜ αναφορικά
με τθν υδραυλικι δοκιμι φιαλϊν, ςφμφωνα με:
- τθν οδθγία 2010/35/ΕΕ , όπωσ ενςωματϊνεται ςτθν ελλθνικι νομοκεςία
με τθν Υ.Α. οικ. 12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β`/13.9.2011), και
- ADR 2011, (ΦΕΚ 37/20 - 1- 2012).
6.
Υπεφκυνθ διλωςθ τεχνικισ υποςτιριξθσ.
7.
Υπεφκυνθ διλωςθ τιρθςθσ όλων των διαδικαςιϊν, μεταφορά
/φορτοεκφόρτωςθσ του εν ιςχφ ADR επικίνδυνων υλικϊν.
8.
Υπεφκυνθ διλωςθ δυνατότθτασ άμεςθσ παράδοςθσ των ιατρικϊν αερίων ςε
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
9.
Υπεφκυνθ διλωςθ απόςυρςθσ προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε περίπτωςθ που θ
χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των αςκενϊν, των
χρθςτϊν ι ενδεχομζνωσ και άλλων προςϊπων κακϊσ και τθν αςφάλεια
πραγμάτων και εξοπλιςμοφ.
10. Υπεφκυνθ διλωςθ δυνατότθτασ διάκεςθσ επαρκοφσ ποςότθτασ των ειδϊν
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ
λειτουργία του Νοςοκομείου.
(Τα ανωτζρω μποροφν να ςυνταχκοφν και να ςυμπεριλθφκοφν και ςε μία
Υπεφκυνθ Διλωςθ)
Γ. Οικονομικι Ρροςφορά του προςφζροντοσ για τα είδθ που αναφζρονται ςτο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Στθν οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται υποχρεωτικά ο
αντίςτοιχοσ κωδικόσ είδουσ ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν του Υπουργείου Υγείασ και θ
τρζχουςα τιμι. Οικονομικζσ προςφορζσ που είναι ανϊτερεσ από τισ τιμζσ που
καταγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ κατά
τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ,
απορρίπτονται.
Διευκρινίηεται ότι:
 Οι προτάςεισ των προςφερόντων κα αξιολογθκοφν από τθν οριςκείςα
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ.
 Για τθν προμικεια των ειδϊν κα ςυναφκεί ςφμβαςθ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφουν.
 Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν µε ζξοδα και ευκφνθ του
προμθκευτι. Σε περίπτωςθ μθ παράδοςθσ εντόσ των χρονικϊν ορίων που
παρζχονται ςτον προμθκευτι ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των άρκρων του
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ν.4412/2016.
Ο χρόνοσ παράδοςθσ - παραλαβισ από τθν θμερομθνία ζγγραφθσ
παραγγελίασ για τα αιτοφμενα ιατρικά αζρια είναι:
o ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ, ςε φιάλεσ ιδιοκτθςίασ τθσ εταιρείασ, με
τα ςφςτθμα τθσ «ίςθσ ανταλλαγισ» (παράδοςθ γεμάτθσ ζναντι
παραλαβισ κενισ)
o ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ, ςε φιάλεσ ιδιοκτθςίασ του Νοςοκομείου,
o ενϊ για μίγματα ιατρικϊν αερίων ο χρόνοσ παράδοςθσ από τθν
θμερομθνία ζγγραφθσ παραγγελίασ του Νοςοκομείου, εξαρτάται από
τθ ςφνκεςθ του μίγματοσ.
Σε περίπτωςθ:
ζκτακτθσ ανάγκθσ κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ παράδοςθσ.

1.3

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δε γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ πρόςκλθςθσ.
1.4 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ
όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και θ κατάκεςθ προςφοράσ από μόνθ τθσ δθλϊνει ότι οι όροι
γίνονται αποδεκτοί.
1.5 Για ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ του
Δθμοςίου, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
ΆΘΟ 2: ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι ενιαία
χωρίσ διάκριςθ ςταδίων / φάςεων (αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ). Για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι
λαμβάνεται υπόψθ , θ χαμθλότερθ τιμι εκ των ςυμμεταςχόντων των οποίων οι προςφορζσ
τουσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ , με βάςθ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
Θ επιτροπι κα αποςφραγίςει τουσ φακζλουσ των προςφορϊν και κα μονογράψει όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ανά φφλλο και ςτθν ςυνζχεια κα καταχωριςει όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε Ρρακτικό, το οποίο και κα υπογραφεί.
Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινιςεισ
από τουσ διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται µε απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ .
Θ ανακζτουςα αρχι μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα:
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ μετά από
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψθ του με
τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ
ΑΘΟ 3: ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
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210

15,73 €

3.303,30 €

792,79 €

4.096,09 €

1.38

1,53 / m3

2

Οξυγόνο Ιατρικό 20lt
3
(4,3 m )

ΑΝΑ
ΡΛΘΩΣΘ
ΦΙΑΛΘΣ

4

2,08 €

8,32 €

2,00 €

10,32 €

1.37

2.08 /
ΦΙΑΛΘ

3

Ρρωτοξείδιο Αηϊτου
7,5kg

ΑΝΑ kg

4

26,48 €

105,92 €

25,42 €

131,34 €

1.45

3,53 / Kg

4

Ιατρικόσ Συνκετικόσ
αζρασ (RESPAL)
3
50lt(10m )

ΑΝΑ m3

14

26,70 €

373,80 €

89,71 €

463,51 €

1.44

2,67 / m3

5

Οξυγόνο ιατρικό 2 lit

ΑΝΑ
ΡΛΘΩΣΘ
ΦΙΑΛΘΣ

5

3,35 €

16,75 €

4,02 €

20,77 €

-

-

6

Οξυγόνο ιατρικό 10
lit

ΑΝΑ
ΡΛΘΩΣΘ
ΦΙΑΛΘΣ

2

5,15 €

10,30 €

2,47 €

12,77 €

-

-

7

ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΙΑΛΩΝ (27
TEM/MHNA)

ΑΝΑ
ΦΙΑΛΘ

324

1,50 €

486,00 €

116,64 €

602,64 €

-

-

4.304,39 €

1.033,05 €

5.337,44 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΘ ΡΑ/ΙΟΥ

ΑΝΑ m3

ΜΙΚΤΘ ΑΞΙΑ

Οξυγόνο Ιατρικό 50lt
3
(10,7 m )

ΦΡΑ 24%

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΙΑΛΘΣ

1

ΑΞΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

Α/Α

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(ΦΙΑΛΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑ/ΙΟΥ

Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι
περιπτϊςεισ:
1. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ.
2. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ.
3. Ρροςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
4. Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα πρόςκλθςθσ.
5. Ρροςφορά που θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό που κακορίηεται και
τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
6. Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα πρόςκλθςθσ
7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Ηθτοφμενα Είδθ

(Το κόςτοσ των μεταφορικϊν και το κόςτοσ μεταφοράσ επικίνδυνου φορτίου κα βαρφνουν
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τον προμθκευτι).

Φαρμακευτικζσ Ρροδιαγραφζσ Ιατρικϊν Αερίων
Για τθ ςφνταξθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ελιφκθςαν υπ’ όψθ οι διατάξεισ τθσ κείµενθσ
νοµοκεςίασ που διζπει τα Ιατρικά Αζρια, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, οι Τεχνικζσ Οδθγίεσ Τ.Ε.Ε., οι
οδθγίεσ τθσ Ελλθνικισ και Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ και οι εγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ
του Υπουργείου Υγείασ.
Ζχοντασ υπ όψιν τθ ςχετικι Νομοκεςία ωσ κατωτζρω:
TOTEE 2491/86
Υ.Α. Υ6α/116328/02, ΦΕΚ 511Β/29-4-2003
Υ.Α. 225783/23-5-03, ΦΕΚ 561Β/8-5-2003
Ν. 3172/6-8-03, ΦΕΚ 197Α/6-8-2003
Υ.Α. 2/38563/0022/24-7-03, ΦΕΚ 1125Β/8-8-2003
Υ.Α. Υ6/Γ.Ρ.48845/6-8-03, ΦΕΚ 1193Β/26-8-2003
Υ.Α. Υ6/86052/16-9-03, ΦΕΚ 1363Β/23-9-2003
Υ.Α. Υ6/75764/22-9-03, ΦΕΚ 1403Β/30-9-2003
Ρ.∆. 257/2-10-03, ΦΕΚ 234Α/9-10-2003
Υ.Α. ∆ΥΓ3/106769/16-12-04, ΦΕΚ 1888Β/19-12-2003
Ν. 3204/23-12-03, ΦΕΚ 296Α/23-12-2003
ΚΥΑ ΔΥΓ3α/32221/2013, ΦΕΚ Β’ 1049

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ
Τα ιατρικά αζρια κα πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που κακορίηονται από τθν
Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία:
ΙΑΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Ο2 >99,5%, CO2 < 300 ppm, CO < 5 ppm, H2O < 67 ppm

ΙΑΤΙΚΟ ΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΗΩΤΟΥ Ν2Ο>98%, CO2<300ppm, CO<5ppm ΝΟΧ< 2ppm, H2O
≤67ppm.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΙΑΤΙΚΟΣ ΑΕΑΣ (τφπου RESPAL) Ο2 19,95 -23,63% (υπόλοιπο Ν2), H2O<67ppm

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ
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Οι φιάλεσ ιατρικϊν αερίων κα πρζπει:
Να πλθροφν τισ αυςτθρζσ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ Ελλθνικισ
νομοκεςίασ κακϊσ και τα προβλεπόμενα από τθν ΑΡ Β 10451/929/88 υπουργικι
απόφαςθ (ΦΕΚ 370/Τεφχοσ Β’/9 – 6 - 88).
Να φζρουν ειδικά κλείςτρα αςφαλι και ςθμάνςεισ (χρωματιςμζνεσ και αναγραφόμενεσ
ενδείξεισ) ςχετικζσ με τθν τυποποίθςθ των φιαλϊν και τα αζρια που περιζχουν, ςφμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1089-3 και τθν Υ.Α. 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9–6-88, όπωσ αυτι
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν Υ.Α. 12502/206/89 (ΦΕΚ 466/Β/13–6-89), ιτοι:
ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ
ΟΞΥΓΟΝΟ

ΛΕΥΚΟΣ λαιμόσ και ΛΕΥΚΟ ςϊμα οβίδασ

ΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΗΩΤΟΥ

ΜΡΛΕ λαιμόσ και ΛΕΥΚΟ ςϊμα

ΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΑΣ

ΛΕΥΚΟΣ ΜΕ οριηόντια- ΜΑΥΘ ΙΓΑ λαιμόσ και ΛΕΥΚΟ ςϊμα

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΟΞΥΓΟΝΟ

κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 22,91 mm και βιματοσ 1,814 mm.

ΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΗΩΤΟΥ κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 26 mm και βιματοσ 1,5 mm
ΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΑΣ

αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 24 mm και βιματοσ 2 mm

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ
Θ διαδικαςία παραλαβισ κενϊν φιαλϊν και παράδοςθσ γεμάτων, ςφμφωνα με τθν
ζγγραφθ παραγγελία αυτϊν, κα εκτελείται ωσ εξισ:

i.

ii.

ςτθν περίπτωςθ χαλφβδινων φιαλϊν ιδιοκτθςίασ των Νοςοκομείων, o
προμθκευτισ κα παραλαμβάνει, τισ προσ αναγόμωςθ κενζσ χαλφβδινεσ
φιάλεσ, τισ οποίεσ κα επιςτρζψει γεμάτεσ ακριβϊσ τισ ίδιεσ ςε επόμενθ
παράδοςθ, εφόςον μετά τον απαιτοφμενο, κατά τον νόμο ζλεγχο, κρικοφν
κατάλλθλεσ προσ αναγόμωςθ. Στθν περίπτωςθ που δεν είναι κατάλλθλεσ προσ
αναγόμωςθ, ο μεν προμθκευτισ, ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο ότι
απαιτείται να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ καταςτροφισ και
αντικατάςταςθσ αυτϊν, το δε Νοςοκομείο ενθμερϊνει εγγράφωσ τον
προμθκευτι να προχωριςει ςτθν καταςτροφι αυτϊν.
ςτθν περίπτωςθ χαλφβδινων φιαλϊν ιδιοκτθςίασ του προμθκευτι, θ
παράδοςθ κα διενεργείται ϊςτε να τθρείται θ αρχι τθσ ίςθσ ανταλλαγισ (ο
αρικμόσ των κενϊν χαλφβδινων φιαλϊν που παραλαμβάνονται από τα
Νοςοκομεία, είναι ίςοσ με αυτόν των πλιρων (γεμάτων) χαλφβδινων φιαλϊν
που παραδίδονται από τον προμθκευτι.
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Ρρωτοξείδιο Αηϊτου
7,5kg

4

Ιατρικόσ Συνκετικόσ
αζρασ (RESPAL)
3
50lt(10m )

5

Οξυγόνο ιατρικό 2 lit

6

Οξυγόνο ιατρικό 10
lit

7

ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΙΑΛΩΝ (27
TEM/MHNA)

ΤΙΜΘ ΡΑ/ΙΟΥ

3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑ/ΙΟΥ

Οξυγόνο Ιατρικό 20lt
3
(4,3 m )

ΜΙΚΤΘ ΑΞΙΑ

2

ΦΡΑ 24%

Οξυγόνο Ιατρικό 50lt
3
(10,7 m )

ΑΞΙΑ

1

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΙΑΛΘΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(ΦΙΑΛΕΣ)

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘΣ

ΤΙΜΕΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ & ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Θ τιμι για τισ ενδεικτικζσ ποςότθτεσ των ιατρικϊν αζριων για το Νοςοκομείο κα είναι ςε €
ανά m3 ι ανά φιάλθ ι ανά κιλό ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα :

ΣΥΝΟΛΟ



Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κακϊσ και ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν ςτα τθλ.
2132052834 - 835 και ϊρεσ 9:00 π.μ με 14:00.
Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ» Ν.Ρ.Δ.Δ.

ΜΡΟΥΓΑΛΘ Σ ΡΑΥΛΟΣ
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