
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α Κατηγορία / Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητ
α

Επιμέρους
Προϋπο-
λογισμός 

με ΦΠΑ 

σε ευρώ

1) Υγρό Οξυγόνο, έξοδα διαχείρισης αυτού
και ενοικίαση δεξαμενής

50.000,00
1.1.

Προμήθεια υγρού οξυγόνου σε δεξαμενή 
χωρητικότητας 3.000 lt περίπου

m3 (κυβικό μέτρο) 39.200

1.2. Έξοδα διαχείρισης υγρού οξυγόνου m3 (κυβικό μέτρο) 39.200

1.3.
Ενοικίαση δεξαμενής χωρητικότητας 3.000
λίτρων περίπου 

Υπηρεσία / Μήνα 12

2) ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΦΙΑΛΕΣ

2.1. Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες έως και 1 m3 ΤΕΜ 60 252,00

2.2.
Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες από 1,1 έως 2,1
m3

ΤΕΜ
60 450,00

2.3.
Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες από 4,4 έως 
10,7 m3

m3 (κυβικό μέτρο) 100 200,00

2.4.
Διοξείδιο του Άνθρακα ιατρικής χρήσης 
σε φιάλη χωρητικότητας 6 kgr

Kg 12 80,00 

2.5.
Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N2O) σε φιάλη 
μεγάλη 35 Kg

Kg 140 1.200,00

2.6.
Πεπιεσμένος Αέρας ιατρικής χρήσης σε 
φιάλη των 10 m3

m3 (κυβικό μέτρο) 20 90

3) Μεταφορικά Φιαλών

Δρομολόγια που
θα απαιτηθούν

κατά την διάρκεια
της σύμβασης 

5 800,00

4) Υπηρεσίες

4.1. Υδραυλική Δοκιμή χαλύβδινων φιαλών ΤΕΜ 10 400,00

4.2. Τοποθέτηση / Αντικατάσταση καλύπτρου 
ασφαλείας κλείστρου φιάλης 

ΤΕΜ 5 100,00

4.3.
Αντικατάσταση  κλείστρου φιαλών όλων 
των τύπων

ΤΕΜ 10 400,00

4.4. Βαφή φιάλης ΤΕΜ 10 200,00

4.5. Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων 
φιαλών (ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

ΤΕΜ 1
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4.6.
ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
(ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

ΤΕΜ 1

Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% 54.172,00

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων ειδών στην κατηγορία 1,
ενώ  για  τις  κατηγορίες  2,  3  και  4  είναι  δυνατή  η  προσφορά  για  το  σύνολο  των
ζητουμένων ειδών των κατηγοριών αυτών.

Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’
εκτίμηση  των  αναγκών  του  Νοσοκομείου,  με  βάση  την  κατανάλωση  αντίστοιχων
ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις
ποσότητες  αυτές  ή  τον  προϋπολογισμό  της  προμήθειας,  εφόσον  τούτο  δεν
επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της
σύμβασης ή εφόσον καλύψει τις ανάγκες του με ίδια μέσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών Αερίων και
Υγρού Οξυγόνου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για ένα (1) έτος
και έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου
για αποθήκευση σε δεξαμενή 

1. Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που
καθορίζονται  από  την  Ελληνική  και  Ευρωπαϊκή  Φαρμακοποιία:  Ιατρικό
Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417 ): Ο2 ≥ 99,5%, CO2 ≤ 300ppm, CO ≤ 5ppm,
H2O ≤67ppm.

2. Οι προμηθευτές υγρού οξυγόνου ιατρικής χρήσης θα πρέπει να διαθέτουν και
να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού : 

 άδεια παραγωγής υγρού ιατρικού οξυγόνου από τον ΕΟΦ, 

 πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για παραγωγή, διανομή και εμπορία
υγροποιημένου ιατρικού οξυγόνου.

 Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  τηρούνται  όλες  οι  διαδικασίες
μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών.

3. Το οξυγόνο θα είναι σε υγρή μορφή υπό πίεση και θα μετράται σε κυβικά μέτρα
(m3).

4. Το  υγρό  οξυγόνο  ιατρικής  χρήσης  θα  μεταφέρεται  με  ειδικά  βυτιοφόρα
αυτοκίνητα του Προμηθευτή και θα αποθηκεύεται σε δεξαμενή υγρού οξυγόνου
που θα εγκαταστήσει ο Προμηθευτής.

5. Η δεξαμενή θα παραχωρηθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο, για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση, ενώ η κυριότητα τους θα παραμείνει
στον Προμηθευτή.  Η δεξαμενή, η οποία θα τοποθετηθεί στη διαμορφωμένη για
τον σκοπό αυτό θέση, θα είναι ικανής χωρητικότητας ώστε να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του Νοσοκομείου.
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6. Η δεξαμενή θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την Τεχνική οδηγία ΤΕΕ
2491/86,  όπως  αυτή  εγκρίθηκε  με  την  Δ  13/403/25-8-1988  απόφαση  του
Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ και  θα  φέρει  τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό,  ο  οποίος  θα
εγγυάται την ασφαλή λειτουργία και θα αποτελείται από τις βάνες πλήρωσης,
λήψης  υγρού  και  υπερπλήρωσης,  ασφαλιστικά,  εύθραυστους  δίσκους,
μανόμετρα ένδειξης πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, όργανα
ένδειξης  στάθμης  με  κατάλληλη  διάταξη  για  ηχητικά  σήματα,  κυκλώματα
διατήρησης της πίεσης λειτουργίας της δεξαμενής, ανακουφιστικές βαλβίδες,
εκτονωτές,  εναλλάκτες,  τους  ατμοσφαιρικούς  εξατμιστές  και  γενικά  όλα  τα
απαραίτητα όργανα για την ομαλή και  ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατ’ ελάχιστον αναφέρονται στο παράρτημα
της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και των ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανονισμών
ΕΝ 737. Οι δεξαμενές, τα ασφαλιστικά, οι εξατμιστές και τα λοιπά όργανα θα
είναι κατάλληλα πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα.

7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη σχέδια και
prospectus  του  συγκροτήματος  (δεξαμενή,  εξατμιστής,  όργανα  λειτουργίας,
ασφαλείας, ενδείξεων, κλπ.), καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών
και  ελέγχου  των  δεξαμενών  από  τους  έγκυρους  διεθνείς  αναγνωρισμένους
οργανισμούς.

8. Η  δεξαμενή  θα  διαθέτει  ηλεκτρονικό  καταγραφικό,  με  πίνακα  LCD ενδείξεων
ώστε να καταγράφονται  όλες οι  παράμετροι  του εσωτερικού της δεξαμενής,
όπως  πίεση  λειτουργίας,  περιεχόμενο,  ημερήσια  κατανάλωση,  ωριαία
κατανάλωση,  κατανάλωση  αιχμής,  θερμοκρασία,  ποσότητα  αναπλήρωσης,
συναγερμοί  ασφαλείας  και  ειδοποίηση  βλαβών.  Η  παρακολούθησή  των
ανωτέρω παραμέτρων θα γίνεται μέσω modem από τον Προμηθευτή.

9. Η δεξαμενή και τα όργανα θα λειτουργούν με την ευθύνη του Προμηθευτή. Ο
Προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  προβαίνει  στις  απαραίτητες  τακτικές
επιθεωρήσεις,  σε  συντήρηση  και  αποκατάσταση  πιθανών  βλαβών  της
δεξαμενής και γενικά να προβαίνει σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και
συντηρήσεις  της  δεξαμενής  ώστε  αυτή  να  ευρίσκεται  πάντα  σε  άριστη
κατάστασης λειτουργίας. Επίσης

10. θα είναι υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή τροφοδοσία της δεξαμενής με
υγρό οξυγόνο, αλλά και για την ασφαλή λειτουργία της. Στην προσφορά τους
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και
τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας των δεξαμενών. Η καλή κατάσταση της
δεξαμενής  θα  βεβαιώνεται  με  την  προσκόμιση  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  του
Νοσοκομείου,  ανά τρίμηνο,  έγγραφης έκθεσης ελέγχου και  συντήρησης της
δεξαμενής και των παρελκόμενων της, από τον Προμηθευτή.

11. Η χωρητικότητα της δεξαμενής του Νοσοκομείου θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των
3.000 lt.

12. 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 και την παράδοση της δεξαμενής σε πλήρη λειτουργία.  Οι
προδιαγραφές κατασκευής ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της
δεξαμενής  θα  είναι  σύμφωνες  με  το  Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  ΕΝ  737  Η  μόνη
οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου για την δεξαμενή υγρού Ο2, θα είναι
το μηνιαίο μίσθωμα για την χρήση της.

13. Ο Προμηθευτής  υποχρεούται  να  εξετάσει  επί  τόπου  τον  διατιθέμενο  από το
Νοσοκομείο  χώρο  για  την  εγκατάσταση  της  δεξαμενής  υγρού  Ο2  και  να
δηλώσει ότι έλαβε γνώση του χώρου και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα
στην εγκατάστασή της.

14. Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  οφείλουν  να  αναφέρουν  δεσμευτικά  το
χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής, από την κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού στο όνομά τους και ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να παραδοθεί η δεξαμενή σε λειτουργία.
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15. Σε  περίπτωση  βλάβης  της  δεξαμενής,  η  ανταπόκριση  για  την  επισκευή  ή
αντικατάστασή  της  από  την  εταιρεία  θα  είναι  άμεση,  όπως  και  η  κάλυψη
αναγκών με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση
της βλάβης. Επίσης τυχόν απώλεια αερίου από βλάβη οργάνου της δεξαμενής
θα βαρύνει τον Προμηθευτή και όχι το Νοσοκομείο.

16. Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του Προμηθευτή και θα
παραδίδεται στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μέτρηση των
παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται  με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων
σε  m3.  Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  της  επαλήθευσης  με  ζύγιση
προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  παραστατικά  ζύγισης  πριν  και  μετά  την
παράδοση.  Ο  Προμηθευτής  θα  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένος  κατά  ISO
9001:2008 από επίσημο οργανισμό για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων.

17. Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν θα είναι οι παρακάτω:

Kgr lt (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση)

1,0000 0,8800 0,7400

1,1415 1,0000 0,8500

1,3540 1,1760 1,0000

18. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου
των δεξαμενών, η παράδοση του υγρού οξυγόνου θα πρέπει να γίνεται εντός
το  αργότερο  τριών  (3)  ωρών  από  την  καταγραφή  των  ενδείξεων  από  το
αρμόδιο τμήμα του Προμηθευτή που αποτελεί αποκλειστική υπευθυνότητα του
Προμηθευτή ή από την ειδοποίηση του Προμηθευτή από το Νοσοκομείο.

19. Για τις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες η τροφοδοσία του Νοσοκομείου δεν
καλύπτεται για οποιαδήποτε λόγο από τη δεξαμενή υγρού Ο2 ο Προμηθευτής
υποχρεούται να διαθέσει εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας (stock φιαλών Ο2,
εφεδρική δεξαμενή κτλ.) για το κέντρο οξυγόνου του Νοσοκομείου.

20. Ο Προμηθευτής θα δηλώσει με σαφήνεια και δεσμευτικά τον εναλλακτικό τρόπο
τροφοδοσίας  του  κέντρου  οξυγόνου  του  Νοσοκομείου  στις  περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης στην προσφορά του.

21. Ο Προμηθευτής θα φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν
ατύχημα  που  θα  προκληθεί  σε  τμήμα  του  Νοσοκομείου,  προσωπικό  ή
ασθενείς,  είτε  από  έλλειψη  Ο2,  είτε  από  οποιαδήποτε  βλάβη  των
εγκαταστάσεων ευθύνης και ιδιοκτησίας του.

22. Ο Προμηθευτής  για  όλο το  συμβατικό  χρονικό  διάστημα θα  πρέπει  να  έχει
ενεργή σύμβαση ασφάλισης για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή βλάβες οι οποίες
θα  προκληθούν  στο  Νοσοκομείο  ή  σε  τρίτους  από  την  λειτουργία  των
δεξαμενών.

23. Επιπλέον  ο  Προμηθευτής  θα  είναι  απολύτως  υπεύθυνος  για  τη  σωστή  και
ασφαλή  λειτουργία  της  δεξαμενής  και  για  την  αδιάλειπτη  τροφοδοσία  με
οξυγόνο του Νοσοκομείου.  Επίσης θα είναι  υποχρεωμένος  να συντηρεί,  να
ελέγχει  το  συγκρότημα  της  δεξαμενής  υγρού  οξυγόνου  και  να  προσφέρει
τεχνική κάλυψη με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς.

24. Η  δεξαμενή  και  τα  όργανα  της  θα  παραμείνουν  στην  κυριότητα  του
Προμηθευτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν με
ευθύνη του.

25. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, με τη λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της,
να  αποξηλώσει  και  απομακρύνει  με  δικά  του  έξοδα,  από  το  χώρο  του
Νοσοκομείου,  τη  δεξαμενή  του,  ύστερα  από  συνεννόηση  με  την  αρμόδια
Υπηρεσία, ώστε η διαδικασία αντικατάστασής τους να είναι σύντομη και να μην
προκαλέσει προβλήματα στην παροχή οξυγόνου.

26. Τέλος επισημαίνεται το γεγονός ότι για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί
για την αποξήλωση της υπάρχουσας δεξαμενής και την εγκατάσταση της νέας,
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ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  ανεφοδιάζει  ανελλιπώς  και  ανεξαρτήτως
απαιτουμένης  ποσότητος  φιαλών και  χρόνου  τα εφεδρικά κέντρα οξυγόνου
του  Νοσοκομείου  με  εναλλακτικό  τρόπο  τροφοδοσίας  (stock  φιαλών  Ο2,
εφεδρική  δεξαμενή  κτλ.)  εξασφαλίζοντας  απολύτως  την  επάρκεια  της
εγκαταστάσεως.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ 
1. Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους

και να καταθέσουν διαθέτουν επί ποινή απόρριψης, με την προσφορά τους τα
σχετικά δικαιολογητικά: 

 Άδεια  παραγωγής  &  εμφιάλωσης  από  τον  Ε.Ο.Φ.  για  κάθε  ένα  από  τα
προσφερόμενα  ιατρικά  αέρια,  σύμφωνα  με  τις  Αρχές  &  Κανόνες  Καλής
Παραγωγής όπως υπαγορεύονται  από την απόφαση Δ.Σ.  ΕΟΦ 62060 (ΦΕΚ
1586/Β`/30.9.2010). 

 Πιστοποιητικό  κατά  ISO  9001:2008  για  εμφιάλωση,  διανομή  και  εμπορία
ιατρικών αερίων: οξυγόνου, πρωτοξείδιο του αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα,
συνθετικού αέρα (τύπου RESPAL). 

 Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την ΕΒΕΤΑΜ αναφορικά με
την υδραυλική δοκιμή φιαλών, σύμφωνα με: 

 την οδηγία 2010/35/ΕΕ , όπως ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία
με την Υ.Α. οικ. 12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β`/13.9.2011) και ADR 2011,
(ΦΕΚ 37/20-1-2012) 

 Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  τηρούνται  όλες  οι  διαδικασίες
μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών.

2. Τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία:

 Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417 ): Ο2 ≥ 99,5%, CO2 ≤ 300ppm, CO ≤ 
5ppm, H2O ≤67ppm

 Ιατρικό Πρωτοξείδιο του Αζώτου (Αρ. Μονογραφίας 0416): Ν2Ο≥ 98,0%, CO2 ≤
300ppm, CO≤5ppm ΝΟΧ ≤ 2ppm, H2O ≤67ppm

 ατρικό Διοξείδιο του Άνθρακα (Αρ. Μονογραφίας 0375): CO2≥ 99,5%, CO ≤ 5 
ppm, ΝOΧ ≤ 2 ppm, Συνολικό θείο ≤ 1 ppm, H2O ≤67 ppm.

3. Από τα Ιατρικά Αέρια το Οξυγόνο και ο Πεπιεσμένος Αέρας Ιατρικής Χρήσης
παραλαμβάνονται και χρεώνονται με μονάδα μέτρησης όγκου κυβικό μέτρο ή
λίτρο (m3 ή lt) που καταλαμβάνει  το αέριο όταν εκτονωθεί  από τη φιάλη σε
κανονικές συνθήκες.

4. Ο υπολογισμός του παραλαμβανόμενου όγκου VΝ σε m3 από φιάλη όγκου
VΦ σε lt, που περιέχει αέριο σε πίεση ΡΦ σε bar, θα προκύπτει από τη σχέση: 

      VN = (VΦ * PΦ * ΤN) / (PN * ΤΦ)
VΦ (lt) PΦ (bar) ΘΦ (oC) VΝ (m3)

1 200 20 0,2

2 200 20 0,4

3 200 20 0,6

4 200 20 0,8

5 200 20 1,0

10 200 20 2,0

40 200 20 4,0

45 200 20 9,0

50 200 20 10,0

5. Από τα Ιατρικά Αέρια το Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N2O) και το Διοξείδιο του
Άνθρακα (CO2),  παραλαμβάνονται  και  χρεώνονται  με μονάδα μέτρησης το
χιλιόγραμμο (Kg).
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6. Η παράδοση και παραλαβή των φιαλών θα γίνεται στα επιμέρους κτίρια του
Νοσοκομείου, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και του Προμηθευτή, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

7. Τα  Ιατρικά  Αέρια  που  περιλαμβάνονται  στον  παρόντα  διαγωνισμό  είναι:
Οξυγόνο  υγροποιημένο  σε  πολύ  χαμηλή  θερμοκρασία,  Οξυγόνο  σε  αέρια
μορφή  υπό  πίεση,   Πρωτοξείδιο  του  Αζώτου,  Διοξείδιο  του  Άνθρακα  και
Πεπιεσμένος Αέρας Ιατρικής Χρήσης.

Φιάλες ιατρικών αερίων
1. Οι φιάλες ιατρικών αερίων θα πρέπει να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της

Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  και  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  καθώς  και  τα
προβλεπόμενα από την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος
Β’/9-6-88).

2. Οι φιάλες ιδιοκτησίας τoυ Νοσοκομείου είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές, πίεσης
200 bar, με ασφαλή ειδικά κλείστρα με κάλυμμα και σημάνσεις (χρωματισμένες και 
αναγραφόμενες ενδείξεις), σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια 
που περιέχουν, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ 1089-3, την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86 και την Υ.Α 
10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-88.

3. Χρωματισμός φιαλών:
• Οξυγόνο: Λευκός λαιμός και σώμα
• Πρωτοξείδιο του αζώτου: Μπλε λαιμός-λευκό σώμα.
• Ιατρικός Συνθετικός Αέρας : Λευκός με μαύρη οριζόντια ρίγα λαιμός- λευκό 
σώμα.
• Διοξείδιο του άνθρακα: Γκρι λαιμός-λευκό σώμα.

4. Χαρακτηριστικά κλείστρων:
• Οξυγόνο: θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm.
• Πρωτοξείδιο του Αζώτου: θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 26 mm και βήματος 
1,50 mm.
• Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 24 mm και βήματος
2 mm.

• Διοξείδιο του Άνθρακα: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7mm και βήματος 
1,814 mm.

5. Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου είτε του προμηθευτή, θα πρέπει να 
υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωσή τους, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 
10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β’/9-6-88). Στις περιπτώσεις 
που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:
• Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής.
• Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα 
πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του
ΕΛΟΤ
• Τοποθέτηση / Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης
• Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από 
τον ΕΛΟΤ
• Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α. 
Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 – Άρθρο 14o), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του 
Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες 
καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.

6. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα αναφέρει το αντίτιμο των παραπάνω 
εργασιών για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου σε €/ φιάλη ή σε €/ τεμάχιο.

7. Ο προμηθευτής θα παραλαμβάνει, τις προς αναγόμωση κενές χαλύβδινες φιάλες, 
ιδιοκτησίας τoυ Νοσοκομείου τις οποίες θα επιστρέψει γεμάτες ακριβώς τις ίδιες σε 
επόμενη παράδοση, εφόσον μετά τον απαιτούμενο, κατά τον νόμο έλεγχο, κριθούν
κατάλληλες προς αναγόμωση. Στην περίπτωση που δεν είναι κατάλληλες προς 

6



αναγόμωση, ο μεν προμηθευτής, ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο ότι 
απαιτείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταστροφής αυτών, το δε 
Νοσοκομείο ενημερώνει εγγράφως τον προμηθευτή να προχωρήσει στην 
καταστροφή αυτών.

8. Αν το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλών για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του, ο προμηθευτής θα του παραχωρεί φιάλες, κατόπιν έγγραφου 
αιτήματος χορήγησης και έναντι μηνιαίου μισθώματος, το οποίο θα αναφέρει στην
προσφορά του. 
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