
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ   CPV   24111900-4   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 152.102,22

Το  Οξυγόνο  θα  μεταφέρεται  στο  Νοσοκομείο  σε  υγρή  μορφή  με  βυτιοφόρο  του 
προμηθευτή και θα τοποθετείται σε ειδική δεξαμενή. Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου θα 
είναι μεγαλύτερη από 95,5% κατ’ όγκων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει 
ειδική δεξαμενή αποθήκευσης του Οξυγόνου, συνοδευόμενη με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα,  
όπως  εξαερωτές,  όργανα  ρυθμίσεως  της  πίεσης,  ασφαλιστικές  δικλείδες  υπερπίεσης  και 
υπερπλήρωσης, στόμια πλήρωσης, μανόμετρα, δείκτης στάθμης υγρού κ.λ.π. 

Η  πίεση  λειτουργίας  της  δεξαμενής  θα  ρυθμίζεται  από τον  χορηγητή  σύμφωνα με  τις 
απαιτήσεις  του  δικτύου  διανομής  και  διατηρείται  σταθερή  αυτόματα.  Η  λειτουργία  της 
δεξαμενής δεν θα απαιτεί κανένα απολύτως χειρισμό από το προσωπικό του Νοσοκομείου, το  
οποίο θα παρακολουθεί μόνο τον δείκτη περιεχομένου της δεξαμενής και την πίεσή της.

 Η εγκατάσταση της δεξαμενής και η σύνδεσή της με το δίκτυο του Νοσοκομείου θα γίνει  
εξ΄ ολοκλήρου με έξοδα του προμηθευτή σε περιφραγμένο χώρο και πάνω σε ειδική βάση 
σκυροδέματος που έχει κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό.

Η δεξαμενή θα παρέχεται στο Νοσοκομείο έναντι μηνιαίου μισθώματος και θα παραμένει 
στην ιδιοκτησία της αναδόχου Εταιρείας καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

Μετά την λήξη της σύμβασης θα αποξηλούται και θα επιστρέφεται με έξοδα του 
προμηθευτή.

Για την μέτρηση της παραδιδόμενης ποσότητας τα βυτιοφόρα πρέπει να φέρουν 
απαραίτητα μετρητή οξυγόνου. 

Το Οξυγόνο θα είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση και θα καλύπτει όλες τις 
προδιαγραφές της ελληνικής Φαρμακοποιίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ LT

ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ /m3

ΥΓΡΟ Ο2  ΣΕ m3 1) 4.000 (κεντρικό κτίριο) 82.000
       2) 1.000 (Δ. Τ. ΠΡΩΗΝ 

               409 Σ. Ν.) 25.500

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΔΥΟ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤIMH/MHNA/ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Η τιμή μονάδος του υπό προμήθεια είδους είναι για την παράδοση αυτού (με ευθύνη και 
μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερη στις αποθήκες του Νοσοκομείου και περιλαμβάνει την αξία 
του είδους, τα έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου αποθήκευσης, τις υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, θα επιβαρυνθεί δε με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η  παράδοση  του  υγρού  Οξυγόνου  να  γίνεται  εντός  48  ωρών  από  την  ημερομηνία 
παραγγελίας.
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