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Μαρούσι, 16 Ιουλίου 2020

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων
Σχετ.: Έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.
Κύριοι,
Μετά την ανάγνωση των όρων όπως παρατίθενται στο προς διαβούλευση κείμενο Τεχνικών
Προδιαγραφών του Νοσοκομείου σας, σας υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις και προτάσεις
μας:
●

Στη σελίδα 2 αναφέρετε:
“Θα δοθεί τιμή ανά είδος φιάλης/περιεχομένου και έξοδα μεταφοράς σε €/φιάλη.
Επίσης, θα δοθεί η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή μεταφοράς ανά δρομολόγιο ανεξαρτήτου
αριθμό φιαλών μεταφοράς όπως επίσης θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός φιαλών που
μπορεί να μεταφερθεί σε ένα δρομολόγιο (δρομολόγιο θεωρείται η μεταφορά γεμάτων
φιαλών στο Νοσοκομείο και η επιστροφή των κενών στον Προμηθευτή). Θα δοθεί σε
€/δρομολόγιο”

Από τα παραπάνω προκύπτει μια ασάφεια για το κατά πόσο ο συμμετέχων θα πρέπει να
υποβάλει προσφορά για το κόστος μεταφορικών ανά φιάλη ή ανά δρομολόγιο ή και για τα δύο.
Η σύγχυση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην οικονομική αξιολόγηση γιατί αν
υποβληθούν και οι δύο τιμές ενδέχεται κάποια εταιρεία να είναι φθηνότερη στην τιμή ανά
φιάλη και κάποια άλλη στην τιμή ανά δρομολόγιο.
Το νοσοκομείο θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τις δύο επιλογές είναι η πλέον συμφέρουσα
(μάλλον ανά δρομολόγιο δεδομένου του όγκου των φιαλών που θα διακινούνται). Δεδομένου
ότι το κόστος μεταφορικών και ενοικίων αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους για
το νοσοκομείο, θα πρέπει οι δύο αυτές παράμετροι να συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα με τα
υπό προμήθεια υλικά με συγκεκριμένες ποσότητες: αριθμό δρομολογίων ή διακινούμενων
φιαλών καθώς και αριθμό των ενοικίων φιαλών. Οι ποσότητες αυτές μπορούν να βασιστούν
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στα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς. Χωρίς συγκεκριμένες ποσότητες δεν θα είναι δυνατή η
σύγκριση / οικονομική αξιολόγηση των προσφορών λόγω των διακυμάνσεων που θα υπάρξουν
στις “ειδικές χρεώσεις”. Αυτή η πρακτική ακολουθείται σε όλα τα νοσοκομεία.
● Στη σελίδα 3 παράγραφος 5 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις λεπτομέρειες παράδοσης και συγκεκριμένα στο
ότι: “η παράδοση και παραλαβή πλήρων και κενών περιεχομένου φιαλών ιδιοκτησίας τόσο του
Ιδρύματος όσο και του προμηθευτή, θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω ειδικού οχήματος του
τελευταίου, για το οποίο θα εξασφαλίζεται, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου,
η προσβασιμότητα, στον επιλεγμένο ισόγειο, ανοιχτό χώρο όπου θα γίνεται η φορτοεκφόρτωση
των προαναφερόμενων φιαλών αερίων.”
Η επισήμανση αυτή προσδιορίζει ακριβώς τα όρια ευθύνης του οχήματος του αναδόχου και του
οδηγού του, τα οποία είναι να ξεφορτώσει (ή αντίστοιχα να φορτώσει) το καλάθι με τις φιάλες στο
σημείο που θα του υποδειχθεί και όχι να τις μεταφέρει σε τμήματα ή σε άλλους χώρους του
νοσοκομείου. Η εσωτερική μεταφορά από το σημείο εκφόρτωσης προς το σημείο αποθήκευσης (σε
περίπτωση που αυτά είναι διαφορετικά) ή το σημείο χρήσης εντός του νοσοκομείου είναι ευθύνη
του προσωπικού του νοσοκομείου.
●

Στη σελίδα 4 παράγραφος 6 αναφέρετε:
Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος και
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκομίζονται από τον προμηθευτή μαζί με την
προσφορά του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8α παρ.2 του
Π.∆. 118/07, τα δικαιολογητικά των παρ. δ, ε και ζ του άρθρου 8 παρ.2 του Π.∆. 118/07
που αφορούν μόνο τον κατασκευαστή . Συγκεκριμένα:
α) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο
προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
β) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα ασχοληθεί κατά την
παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από την συμβατική
σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
γ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες
Υπηρεσίες, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των
υλικών, επαληθευμένη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα των
προϊόντων, όταν απαιτούνται από την Υπηρεσία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
9 του Π.∆. 118/07.

Δεδομένου ότι τα υπό προμήθεια ιατρικά αέρια ταξινομούνται πλέον (από 1/7/2018) ως
φαρμακευτικά σκευάσματα, στην περίπτωση προσφοράς από προμηθευτή που δεν είναι ο
παραγωγός του προϊόντος, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον προμηθευτή και η άδεια
εμπορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον ΕΟΦ. Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί πως η εν
λόγω εταιρεία μπορεί νόμιμα να αποθηκεύει, να εμπορεύεται και να διανέμει φαρμακευτικά
προϊόντα (όπως είναι πλέον όλα τα ιατρικά αέρια). Εταιρείες που δε διαθέτουν την παραπάνω
άδεια δεν μπορούν νόμιμα πλέον να διακινούν ιατρικά αέρια.
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Στη σελίδα 4 παράγραφος 7 αναφέρετε:
“Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος
της μεταφοράς στα νοσοκομεία”
Η παράγραφος αυτή έρχεται σε σαφή αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παραπάνω
παρατήρηση και με την πάγια πρακτική που ακολουθείται στη διακίνηση ιατρικών αερίων. Η
διακίνηση φιαλών αερίων χαρακτηρίζεται από την πολύ μικρή αξία του ανά φιάλη
περιεχομένου αερίου και το ιδιαίτερα υψηλό κόστος μεταφοράς λόγω όγκου και βάρους της
φιάλης. Για το λόγο αυτό όλες οι εταιρείες χρεώνουν μεταφορικα σε αντίθεση με το ότι
συμβαίνει με άλλα υγειονομικά υλικά και φάρμακα που προμηθεύονται τα νοσοκομεία. Η
παράγραφος αυτή, δεδομένου ότι αναιρείται και σε άλλο σημείο της διακήρυξης, θα πρέπει να
αφαιρεθεί.
●

Στη σελίδα 4 παράγραφος 13 αναφέρετε:
“Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν αντιπρόσωπο και τεχνική υποστήριξη που θα
πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση”
Δεν είναι κατανοητή ή απαίτηση να διαθέτουν οι εταιρείες αντιπρόσωπο. Δεν αναλύετε τι ρόλο θα
πρέπει να παίζει αυτός ο αντιπρόσωπος και για ποιό λόγο θα πρέπει οι εταιρείες να τον εμπλέκουν
στη διαδικασία. Θεωρούμε πως είτε θα πρέπει να δοθούν επαρκείς εξηγήσεις για το ρόλο του
αντιπροσώπου είτε η απαίτηση αυτή θα πρέπει να αφαιρεθεί και να παραμείνει μόνο η απαίτηση
για υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης από τις προσφέρουσες εταιρείες
●

Τέλος, όπως πιθανόν γνωρίζετε δεν διαθέτουν ακόμη όλες οι εταιρείες όλες τις απαιτούμενες
άδειες για όλα τα ζητούμενα φαρμακευτικά αέρια. Θεωρούμε κατά συνέπεια πως θα είναι προς
όφελος του νοσοκομείου και του ανταγωνισμού που θα αναπτυχθεί, να προσδιορίζεται στο κείμενο
της διακήρυξης πως οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος των
ζητουμένων ειδών (π.χ. μόνο για το οξυγόνο ή μόνο για το πρωτοξείδιο του αζώτου) για το σύνολο
όμως της ποσότητας και των διαφόρων συσκευασιών ανά ζητούμενο αέριο. Προτείνουμε να
υπάρχει και αντίστοιχη ομαδοποίηση (ανά είδος αερίου) στον πίνακα των υλικών, προκειμένου να
διευκολυνθεί και η οικονομική αξιολόγηση ανά είδος αερίου. Η διευκρίνηση αυτή είναι βέβαιο πως
θα οδηγήσει τον ανταγωνισμό σε χαμηλότερες τιμές προς όφελος του νοσοκομείου.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές πληροφορίες.
Με εκτίμηση για την “Air Liquide Hellas Α.Ε.Β.Α.”

Γιώργος Παπαδημητρίου
Medical Gases Sales Manager
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