ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ

1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οη Πξνκεζεπηέο ηαηξηθψλ αεξίσλ πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη λα
θαηαζέζνπλ, κε πνηλή απφξξηςεο, κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1. Άδεηα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο, Πηζηνπνηεηηθφ ΚΚΠ GMP (Καλφλεο
Καιήο Παξαζθεπήο) απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. γηα θάζε έλα απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε.
2. Άδεηα θπθινθνξίαο γηα θάζε έλα απφ ηα πξνζθεξφκελα θαξκαθεπηηθά αέξηα
απφ ηνλ Δ.Ο.Φ.
3. Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο απφ ηελ ΔΒΔΣΑΜ ζρεηηθά κε
ηε δηελέξγεηα πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη εθηάθησλ ειέγρσλ θηαιψλ
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 2010/35/ΔΔ θαη 2008/68/ΔΚ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001:2015 γηα παξάγσγή, εκθηάισζε, δηαλνκή θαη
εκπνξία ηαηξηθψλ - θαξκαθεπηηθψλ αεξίσλ.
5. Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ΔΝ ΙSO 13485:2016 γηα εκπνξία θαη δηαθίλεζε
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ βάζεη ηεο ΓΤ 8δ 1348/2004 (ηδίσο γηα απηνχο
πνπ δελ είλαη νη ίδηνη παξαγσγνί ηαηξηθψλ αεξίσλ).
6. Τπεχζπλε δήισζε ηερληθήο ππνζηήξημεο.
7. Τπεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη θαη ζα πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αλάιπζεο
παξηίδαο πξντφληνο θαη δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο γηα θάζε παξαδηδφκελν
είδνο.
8. Η κεηαθνξά ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ADR επηθίλδπλσλ
θνξηίσλ (Βεβαίσζε νδεγνχ θαη νρήκαηνο).
9. Τπεχζπλε δήισζε δπλαηφηεηαο άκεζεο παξάδνζεο αεξίσλ ζε πεξίπησζε
έθηαθηεο αλάγθεο.
10. Άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο.
11. Τπεχζπλε Γήισζε παξαθνινχζεζεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηαιψλ
(ηρλειαζηκφηεηα) κε κνλαδηθφ θσδηθφ Barcode.
12. Φχιιν Οδεγηψλ Υξήζεο ησλ Ιαηξηθψλ Αεξίσλ.
2. ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΔΡΙΑ Δ ΙΓΗΡΟΦΙΑΛΔ
Αέξην νμπγφλν ηαηξηθήο ρξήζεο, ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΦ θαη κε
θαζαξφηεηα κεγαιχηεξε απφ 99,5% θαη’ φγθν, παξαδνηέν ζε θηάιεο.
Σα πξνζθεξφκελα ηαηξηθά αέξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή θαη ηελ Δπξσπατθή Φαξκαθνπνηία, σο εμήο:

Όπνπ δελ αλαθέξεηαη θαζαξφηεηα, απηή λνείηαη φηη είλαη ε ειάρηζηε θαζαξφηεηα πνπ
πξνδηαγξάθεη ν ΔΟΦ.
Δάλ ην αέξην είλαη ζε πγξή θάζε ε ηηκή ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε Nm3 .
Δάλ ην αέξην είλαη ζε αέξηα θάζε ε ηηκή ζα δίδεηαη ππνρξεσηηθά αλα Nm3 .
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Ιαηξηθφ Άδσην (Αξ. Μνλνγξαθίαο 1247): Ν 2 ≥99,5%, CO 2 ≤300 ppm,
CO≤5 ppm, H 2 O≤67 ppm, O 2 ≤50 ppm.
Ιαηξηθφο πλζεηηθφο αέξαο: Καζαξφο θαη θαηάιιεινο γηα ηαηξηθή ρξήζε ρσξίο
πξνζκίμεηο ειαίσλ θ.ι.π. (Αξ. Μνλνγξαθίαο 1684): O 2 21-22,5%,
Τπφινηπν Ν 2 , H 2 O≤67 ppm.

Η θαζαξφηεηα ηνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ Ομπγφλνπ, ηνπ πξσηνμεηδίνπ ηνπ Αδψηνπ θαη ηνπ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2, ζα είλαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Φ θαη ηηο
Δπξσπατθέο Οδεγίεο.
Ο ηαηξηθφο ζπλζεηηθφο αέξαο (respal) ζα είλαη θαζαξφο θαη θαηάιιεινο γηα ηαηξηθή
ρξήζε ρσξίο πξνζκίμεηο ειαίσλ θ.ι.π.
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά θαη γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ
εηδψλ (π.ρ. κφλν γηα Ομπγφλν ή κφλν γηα ην Πξσηνμείδην ηνπ Αδψηνπ), γηα ην
ζχλνιν, φκσο, ηεο πνζφηεηαο αλά δεηνχκελν αέξην.
Ο Πξνκεζεπηήο πνπ ζα αλαδεηρζεί ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο πνζφηεηεο ησλ
αεξίσλ εληφο ζηδεξνθηαιψλ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο.
Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχεη ηαηξηθά αέξηα ζε θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ κε
πξνζπκθσλεκέλν κεληαίν κίζζσκα κφλν εάλ δελ επαξθνχλ νη ηδηφθηεηεο θηάιεο ηνπ
Nνζνθνκείνπ.
Η ηηκή ηνπ κηζζψκαηνο ησλ θηαιψλ ηνπ Πξνκεζεπηή ζα δνζεί ζε € /κήλα/ θηάιε.
εκεηψλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ππνγξαθή ζχκβαζεο κίζζσζεο θηαιψλ
κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη θηάιεο ζα πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) ΔΝ 1089.03
• Οξςγόνο: Άζπξν ρξψκα κε θιείζηξν ζειπθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 22,91 mm θαη
βήκαηνο 1,814 mm.
• Ππωηοξείδιο ηος αζώηος: Μπιε ρξψκα κε θιείζηξν ζειπθφ δεμηφζηξνθν
δηακέηξνπ 26mm θαη βήκαηνο 1,50mm.
• Άζωηο: Μαχξν ρξψκα κε θιείζηξν αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ 21,7mm θαη
βήκαηνο 1,814mm.
• Γιοξείδιο ηος άνθπακα: Γθξη ρξψκα κε θιείζηξν αξζεληθφ δεμηφζηξνθν δηακέηξνπ
21,7mm θαη βήκαηνο 1,814mm.
• Ιαηπικόρ ζςνθεηικόρ αέπαρ: Άζπξν ρξψκα κε καχξε νξηδφληηα ξίγα κε θιείζηξν
αξζεληθφ δεμηφζηξνθν, δηακέηξνπ 24mm θαη βήκαηνο 2mm.
Οη ρξσκαηηζκνί θαη ηα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 15 θαη
17 ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο 10451/929/88 (Φ.Δ.Κ 370/Β/9-6-88) θαη νη επηπιένλ
επηζεκάλζεηο γηα ηηο θηάιεο Ννζνθνκεηαθψλ αεξίσλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ Τ.Α
10451/929/88 (Φ.Δ.Κ 370/Β/9-6-88).
Δηδηθά γηα ηηο θηάιεο κηθξφηεξεο ησλ 5 ιίηξσλ, ηα θιείζηξα πξέπεη λα αθνινπζνχλ
ηελ πξνδηαγξαθή ISO 107-1983, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη εθάζηνηε.
Γηα ηελ ζήκαλζε ησλ θηαιψλ ηζρχεη ην άξζξν 3 ηεο Τ.Α 1045/929/88 (Φ.Δ.Κ
370/Β/9-6-88).
Ο Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη, κε πνηλή απφξξηςεο, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηελ
άδεηα παξαγσγήο θαη εκθηάισζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Φ
θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Η ηηκή πνπ ζα δνζεί γηα ην νμπγφλν, ηνλ πεπηεζκέλν αέξα θαη ην άδσην ζα είλαη ζε
Νm3 ή αλά θηάιε ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα «ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΔΡΙΑ CPV24111500-0».
Θα δνζεί ηηκή αλά είδνο θηάιεο/πεξηερνκέλνπ. θαη έμνδα κεηαθνξάο ζε €/θηάιε. Σα
έμνδα κεηαθνξάο ησλ θηαιψλ επηβαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή . Δπίζεο, ν
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Πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαιακβάλεη θαη λα παξαδίδεη ηηο θηάιεο
ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ην Ννζνθνκείν.
Δπίζεο, ζα δνζεί ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ηηκή κεηαθνξάο αλά δξνκνιφγην
αλεμαξηήηνπ αξηζκφ θηαιψλ κεηαθνξάο φπσο επίζεο ζα θαζνξίδεηαη ν κέγηζηνο
αξηζκφο θηαιψλ πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε έλα δξνκνιφγην (δξνκνιφγην ζεσξείηαη
ε κεηαθνξά γεκάησλ θηαιψλ ζην Ννζνθνκείν θαη ε επηζηξνθή ησλ θελψλ ζηνλ
Πξνκεζεπηή). Θα δνζεί ζε €/δξνκνιφγην.
Τπνρξέσζε ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξαιακβάλεη ηηο άδεηεο θηάιεο θαη λα παξαδίδεη
ηηο γεκάηεο ζην ρψξν ηεο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο
ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηηο θηάιεο ηδηνθηεζίαο ηνπ απφ ην
Ννζνθνκείν ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν .
3. ΔΜΦΙΑΛΩΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ
Οη θηάιεο είηε είλαη ηδηνθηεζίαο ησλ Ννζνθνκείσλ είηε ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα
ππφθεηληαη θάζε θνξά ζε έιεγρν παξαιαβήο πξηλ ηελ εκθηάισζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΑΠ Β 10451/929/88
ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 370/Σεχρνο Β’ /9-6-88).
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο εξγαζίεο:
• Έιεγρνο πδξαπιηθήο δνθηκήο
• Αληηθαηάζηαζε θιείζηξνπ. Σα θιείζηξα ησλ θηαιψλ ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ζα
πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ΔΛΟΣ
• Σνπνζέηεζε / Αληηθαηάζηαζε θαιχπηξα αζθαιείαο θιείζηξνπ θηάιεο
• Υξσκαηηζκφο θηάιεο κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
ΔΛΟΣ θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ρσξίο απψιεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
θέξεη (φλνκα Ννζνθνκείνπ θαη ηκήκα ζην νπνίν αλήθεη) ε θηάιε.
• Τπνρξεσηηθή θαηαζηξνθή αθαηάιιεισλ θηαιψλ ηαηξηθψλ αεξίσλ (βάζεη ηεο Τ.Α.
Αξηζ. Α.Π. Β 10451/929/88 – Άξζξν 14o), θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο θαηαζηξνθήο
θαη αληηθαηάζηαζεο απηψλ.
• Οη θηάιεο ζα θέξνπλ ζθξαγίδα ελδεηθηηθή ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο θαη ραξαγκέλα
φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία φπσο πίεζε δνθηκήο, πίεζε ιεηηνπξγίαο, βάξνο θιπ.
Η ρξέσζε ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο, ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ θιείζηξσλ θαζψο θαη
ηεο βαθήο ησλ θηαιψλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν κφλν γηα ηελ πεξίπησζε θηαιψλ
ηδηνθηεζίαο ηνπ. ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ην
θφζηνο αλά πξνζθεξφκελε εξγαζία. Ο Μεηνδφηεο αλά αέξην, ζα αλαιακβάλεη θαη ηηο
παξαπάλσ εξγαζίεο γηα ην αέξην ζην νπνίν κεηνδφηεζε.
4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΦΙΑΛΩΝ – ΙΥΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ
ΜΔΩΝ
ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Πξνκεζεπηήο ζα αλαθέξεη ξεηά ηελ αρξεσζηήησο
παξαθνινχζεζε θαη ηρλειαζηκφηεηα ησλ θηαιψλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο Πξνκεζεπηήο ζα πξνβαίλεη ζε φινπο ηνπο αληίζηνηρνπο ειέγρνπο θαη γηα ηηο θηάιεο
ηδηνθηεζίαο ηνπ αρξεσζηήησο.
Ο Πξνκεζεπηήο εκθηαισκέλσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα πξέπεη ζε θάζε παξάδνζε λα
κπνξεί λα γλσζηνπνηήζεη ζην Ννζνθνκείν ηνλ αξηζκφ ησλ ρνξεγνπκέλσλ θηαιψλ
πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ, αλαθέξνληαο ην ζεηξηαθφ αξηζκφ απηψλ (serial number), ηελ
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εκεξνκελία δηελεξγείαο ηεο ηειεπηαίαο πδξαπιηθήο δνθηκήο απηψλ θαζψο θαη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πεξηερφκελνπ ηαηξηθνχ αεξίνπ πξντφληνο απηψλ.
5. ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη απφ ηα Ννζνθνκεία κε Φαμ ή άιιν απνδείμηκν ηξφπν
θαη κέζν θαη κφλνλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ηειεθσληθά θαη ζα θέξνπλ ηηο
ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ήηνη, ηνπ Γηεπζπληή ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηνπ
Γηεπζπληή Τπνδηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληνχ
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα αέξηα ζε ζεκείν
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, δχλαηαη λα θεξπρζεί
έθπησηνο.
3. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη ίδην αξηζκφ θαη είδνο θηαιψλ κε απηφ πνπ
παξαιακβάλεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ
πνπ νη θηάιεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ειέγρνπ, γλσζηνπνηψληαο ην ζην
Ννζνθνκείν ζην ακέζσο επφκελν δξνκνιφγην.
4. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα αέξηα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ζα
γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
5. ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί ε παξαιαβή πνζφηεηνο, ν Πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηελ αληηθαηαζηήζεη εληφο 24 σξψλ (αλ δε πξνβιέπεηαη
δηαθνξεηηθά), εηδάιισο ζα θεξπρζεί έθπησηνο.
6. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ Πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν ίδηνο
θαη θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
8α παξ.2 ηνπ Π.Γ. 118/07, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. δ, ε θαη δ ηνπ άξζξνπ 8 παξ.2
ηνπ Π.Γ. 118/07 πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ θαηαζθεπαζηή . πγθεθξηκέλα:
α) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ
ιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.
β) Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα αζρνιεζεί θαηά ηελ
παξαγσγή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ
ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο
Τπεξεζίεο, αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα
ησλ πιηθψλ, επαιεζεπκέλε κε παξαπνκπέο ζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα
ησλ πξντφλησλ, φηαλ απαηηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 118/07.
δ) Άδεηα εκπνξίαο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ απφ ηνλ ΔΟΦ.
7. ηελ ηηκή πνπ ζα δνζεί ζα πεξηιακβάλεηαη ε παξαιαβή θαη ε παξάδνζε θαη ην
θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ζηα λνζνθνκεία.
7. Σν αέξην ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθά ηνπ νίθνπ παξαγσγήο
θαη εκθηάισζεο θαη ζα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο αλάιπζε θαη θαζαξφηεηα.
8. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ:
α. άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη πιήξσζεο θηαιψλ πεπηεζκέλσλ
αεξίσλ (ΤΒΔΣ),
β. εγθεθξηκέλν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θέληξνπ επαλειέγρνπ θηαιψλ (ΔΒΔΣΑΜ),
γ. άδεηα παξαγσγήο εκθηάισζεο θαη δηαθίλεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ γηα θάζε αέξην
(ΔΟΦ),
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δ. πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015. επίζεο γηα ηα πιηθά πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ή ζα
ρξεζηκνπνηήζεη (εθηφο αεξίσλ) πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε: CE – MARK .
9. Γηα ηα αέξηα πνπ ν Πξνκεζεπηήο ηα εκπνξεχεηαη θαη δελ είλαη ν ίδηνο παξαγσγφο
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά απφ ηελ παξαγσγφ
εηαηξία.
10. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ησλ φξσλ
δηαθίλεζεο απνζήθεπζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηαιψλ αεξίσλ θάζε θνξά πνπ ζα
παξαιακβάλεη θηάιεο πξνο πιήξσζε. Σπρφλ απνζηνιή θηαιψλ πνπ δελ ζα έρνπλ
ηεξεζεί νη δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο «πεξί επαλειέγρνπ θηαιψλ
πεπηεζκέλσλ αεξίσλ», δελ ζα γίλεηαη δεθηή θαη ζα είλαη αηηία θαηαγγειίαο ηεο
ζχκβαζεο.
11. Γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηνο ηνπ
Ομπγφλνπ, ζηελ πεξίπησζε ηζνηηκίαο αλάκεζα ζε εηαηξεία παξαγσγήο θαη ζε
εηαηξεία κεηαπψιεζεο, ζα πξνηηκεζεί ε πξψηε.
12. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αληηπξφζσπν θαη ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ζα
πηζηνπνηείηαη κε ππεχζπλε δήισζε.
13. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην
πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία
δελ ζα ππάξρεη, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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14. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή
ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη
ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ην Ννζνθνκείν φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή
κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο
ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ Πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε
απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
15. ε θάζε πεξίπησζε ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ην Ννζνθνκείν κε
ηαηξηθά αέξηα ζε θηάιεο απξφζθνπηα θαη αδηαιείπησο. ε πεξίπησζε πνπ ην
Ννζνθνκείν ππνζηεί βιάβε ιφγσ αδπλακίαο ηνπ Πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ην
νμπγφλν ηελ επζχλε θέξεη ν Πξνκεζεπηήο.

Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο
ΣΑΜΑΣΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ

Σα κέιε
ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ

ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΝΔΙΛΟ
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