
 1/22 

Τεχνικές προδιαγραφές για το έργο «Εγκατάσταση παραγωγής Οξυγόνου». 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με τον όρο Νοσοκομείο ορίζεται το κτιριακό συγκρότημα: 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Καλαβρύτων 37, Πάτρα. 

Το νοσοκομείο επιθυμεί να παράγει οξυγόνο για ιατρική χρήση από μονάδα παραγωγής σύμφωνα με το 

συμπλήρωμα 7.1 της έβδομης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (εγκύκλιος ΕΟΦ Αρ. Πρωτ. 

22288/28.03.2011) και τις υπουργικές αποφάσεις Αρ. Πρωτ. ΔΥΒ/Β/οικ/2230/14.05.2001 και 

ΔΥΒ/Γ.Π/οικ/15734/01.02.2007. 

Ορίζουμε ως 1Nm3 (ένα Normalcubic) την ποσότητα οξυγόνου όγκου ενός κυβικού μέτρου σε πίεση 1,01325bar 

(1atm), υγρασία 0% και θερμοκρασίας 0οC. 

Η αναγωγή οποιονδήποτε συνθηκών του αερίου οξυγόνου (σε μηδενική υγρασία) πίεσης, θερμοκρασίας και 

όγκο θα γίνεται με την εξίσωση των τελείων αερίων ήτοι: (pxV)/T= σταθερό όπου p=πίεση, V=όγκος, Τα = 

Θερμοκρασία, 1Kgοξυγόνου=0,7 Nm3. 

Η συνολικά (μέση ετήσια) απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου είναι περίπου: 

200.000Nm3ετησίως (σε πίεση 1atm, υγρασία 0% και θερμοκρασίας 15οC). Συγκεκριμένα: 

 

Μέση ημερήσια ποσότητα Vda περίπου: 548Nm3 

Μέγιστη ωριαία κατανάλωση Vmax περίπου: 26,6Nm3 

Ελάχιστη ωριαία κατανάλωση Vmin περίπου: 15,5Nm3 

Μέση ωριαία κατανάλωση Vmean περίπου: 22,8Nm3 

 

Η καλούμενη στο εξής Ωριαία Κατανάλωση Εγκατάσταση (ΩΚΕ) ισοδυναμεί με την μέγιστη ωριαία κατανάλωση 

με τον κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας. 

ΩΚΕ για το Νοσοκομείο: 40Nm3/h 93±3% Οξυγόνο 

Η παροχή ιατρικού οξυγόνου στο δίκτυο του Νοσοκομείου θα προέρχεται από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες 

πηγές, κάθε μια εκ των οποίων θα δύναται να παράγει από μόνη της (ανεξάρτητα από τις άλλες δύο) την 

συνολική μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου, δηλαδή παροχή > ΩΚΕ. 

Οι τρεις ανεξάρτητες πηγές να αποτελούνται από τον ακόλουθο συνδυασμό: 

1) Συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου διπλής γραμμής παραγωγής οξυγόνου 93%, ικανότητας παροχής 

τουλάχιστον 40Nm3ανά γραμμή (Κύρια Πηγή), σύμφωνα με το ISO 10083:2006 

(Oxygenconcentratorsupplysystemsforusewithmedicalgaspipelinesystems) και το ISO 7396-1:2016 

(Medicalgaspipelinesystems – Part 1: Pipelinesystemsforcompressedmedicalgasesandvacuum). 

2) Δεξαμενή Υγρού Οξυγόνου (Δευτερεύουσα και Εφεδρική Πηγή) 

3) Συστοιχίες φιαλών οξυγόνου(Δευτερεύουσα και Εφεδρική Πηγή) υψηλής πίεσης– Υπάρχουσα 

εγκατάσταση νοσοκομείου 

Η ποιότητα του παραγόμενου οξυγόνου 93% V/V θα είναι: 

Διοξείδιο του άνθρακος Maximum 300 ppmV/V 

Μονοξείδιο του άνθρακος Maximum 5 ppm V/V 

Διοξείδιο του Αζώτου & 

Μονοξείδιο του Αζώτου 

Maximum 2 ppmV/V συνολικά 

Διοξείδιο του Θείου Maximum 1 ppm V/V 

Νερό Maximum 67 ppmV/V (ΣΔ-40) 

Υπόλοιπο λαδιού Maximum0,1mg /Nm3 (υπό ατμοσφαιρική πίεση) 
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Η κάθε γραμμή παραγωγής Ο2, να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει: 

 ένα (1) αεροσυμπιεστή με ενσωματωμένο ψυκτικό ξηραντήρα, 

 ένα (1) πλήρες συγκρότημα φίλτρων επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, 

 αεριοφυλάκια, 

 γεννήτρια Ο2, με ενσωματωμένο αναλυτή Ο2, 

 ένα (1) πλήρες συγκρότημα φίλτρων παραγόμενου Ο2και 

 οξυγονοφυλάκια. 

Επιπλέον να περιλαμβάνονται: 

 Ένας (1) επιπλέον αεροσυμπιεστής με ενσωματωμένο ψυκτικό ξηραντήρα (δηλαδή συνολικά τρεις των 

ίδιων χαρακτηριστικών). 

 Μια (1) ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης λειτουργίας αεροσυμπιεστών (δυνατότητα διαχείρισης έως 4 

γραμμών), με ενσωματωμένους ανεξάρτητους αισθητήρες πίεσης, δυνατότητα τηλεμετρίας, 

διασύνδεσης με portal και αποστολής email – sms σε περίπτωση σφαλμάτων ή/και συντήρησης. 

 Μια (1) ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής Ο2 (δυνατότητα 

διαχείρισης έως 4 γραμμών), με ενσωματωμένους ανεξάρτητους αισθητήρες πίεσης και ροής, 

δυνατότητα τηλεμετρίας, διασύνδεσης με portal και αποστολής email – sms σε περίπτωση σφαλμάτων 

ή/και συντήρησης. 

 Μια (1) μονάδα μετρήσεων και ελέγχου ποιότητας παραγόμενου Ο2 (αναλυτής αερίων και επιπλέον 

αναλυτής Ο2). 

 Ένα (1) αυτόματο σύστημα ελέγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης με ενσωματωμένους 

ανεξάρτητους αισθητήρες, δυνατότητα τηλεμετρίας, διασύνδεσης με portal και αποστολής email – sms 

σε περίπτωση σφαλμάτων ή/και συντήρησης. 

 Διασύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο Ο2 (υλικά και εργασία). 

 Οι απαραίτητοι προκατασκευασμένοι μεταλλικοί οικίσκοι, για στέγαση του εξοπλισμού, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς, ηλεκτρικά και πνευματικά δίκτυα καθώς 

επίσης την απαραίτητη ψύξη και θερμομόνωση/ηχομόνωση. 

 Μεταφορά και εγκατάσταση σε χώρο που θα υποδείξει το νοσοκομείο. 

 Σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής Ο2 και θέση σε πλήρη λειτουργία και πιστοποίηση. 

 

Το νοσοκομείο θα πρέπει σε περίπτωση αστοχίας ή αδυναμίας παραγωγής οξυγόνου με τις μονάδες 

παραγωγής, να καλύπτει αδιαλείπτως τις ανάγκες του για μεγάλο διάστημα με τις εφεδρικές πηγές οξυγόνου. 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του ο Ανάδοχος με σαφήνεια τον τρόπο και τις 

δυνατότητες συνεχούς τροφοδοσίας του νοσοκομείου με οξυγόνο σε περίπτωση λειτουργίας των εφεδρικών 

πηγών. 

Σε περίπτωση μεγαλύτερης στιγμιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τη δυναμικότητα της γεννήτριας O2, αυτή θα 

καλύπτεται από τις άλλες πηγές Ο2 ή/και άλλες γραμμές παραγωγής Ο2. Η συνδεσμολογία/μεθοδολογία 

ρυθμίσεων που θα εφαρμοστεί, θα εξασφαλίζει ότι η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται αυτόματα, χωρίς 

μεταγωγικούς διακόπτες. Η έξοδος από την κάθε εφεδρική πηγή θα συνδεθεί στο δίκτυο σε διαδοχικές πιέσεις 

μικρότερες της πίεσης λειτουργίας ώστε να υπάρχει ροή μόνον όταν η πίεση στο δίκτυο πέσει σε μικρότερη 

πίεση. Η σύνδεση της εφεδρικής πηγής στο δίκτυο θα γίνει μετά τους αναλυτές ποιότητας και πριν τα ροόμετρα 

μέτρησης ποσότητας οξυγόνου. 

Η πρώτη εφεδρική πηγή, δηλαδή η δεξαμενή υγρού οξυγόνου η εγκατάσταση και λειτουργία της οποίας είναι 

ευθύνη του νοσοκομείου, θα πρέπει να διασυνδέεται με το όλο σύστημα πάντοτε σε ετοιμότητα και να έχει 

κάθε στιγμή την δυνατότητα να καλύψει αυτόνομα για δεκαπέντε (15) μέρες το νοσοκομείο, όγκου 10.000Nm3. 

Ενδεικτικό σκαρίφημα της εγκατάστασης ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. 
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Επί ποινή απόρριψης πρέπει στο τεχνικό μέρος της προσφοράς του ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει 

αναλυτικό μονογραμμικό σχέδιο, όπου θα αναφέρεται λεπτομερώς και συγκεκριμένα κάθε είδος εξοπλισμού 

(και αυτός που ζητείται από τις προδιαγραφές και οποιοσδήποτε άλλος επιπρόσθετος εξοπλισμός προτείνεται) 

με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συνοδευόμενος από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων 

που θα τεκμηριώνουν τα προσφερόμενα στοιχεία του εξοπλισμού. 
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Εικόνα 1. Σκαρίφημα διάταξης. 
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1.2 ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι εργασίες τροποποίησης του χώρου εγκατάστασης είναι ευθύνη του Αναδόχου. 

 

Ο χώρος εγκατάστασης των περιγραφόμενων συστημάτων είναι ο χώρος του Κέντρου Αερίου του 

Νοσοκομείου. 

 
Εικόνα 2. Θέση Κτιρίων Νοσηλευόμενων και Κέντρου Αερίων Γ. Ν. Πατρών. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει πριν την κατάθεση της προσφοράς του να επισκεφτεί τους προβλεπόμενους 

για την εγκατάσταση χώρους και να έχει άμεση αντίληψη όλων των λεπτομερειών της υφιστάμενης κατάστασης 

των χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων. Για τον λόγο αυτό θα καταθέσει με την προσφορά του (στο τεχνικό 

μέρος) επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι: Έχω λάβει γνώση όλων των 

τεχνικών λεπτομερειών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν την 

εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής οξυγόνου και τα έχω λάβει υπόψη στην προσφορά που καταθέτω. 

 

Επίσης, επί ποινή απόρριψης πρέπει: 

Στο τεχνικό μέρος της προσφοράς του ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει, στην κάτοψη του χώρου που θα 

εγκατασταθούν οι τρεις πηγές οξυγόνου, αποτύπωση της θέσης της προτεινόμενης εγκατάστασης κάθε είδους 

εξοπλισμού που προσφέρει σε ίδια κλίμακα διαστάσεων με την κλίμακα της κάτοψης. 
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Εικόνα 3.Κάτοψη χώρου Κέντρου Αερίων Γ. Ν. Πατρών. 

 

1.3 ΟΙΚΙΣΚΟΣ/ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Το σύνολο του εξοπλισμού του συστήματος παραγωγής οξυγόνου θα εγκατασταθεί εντός ενός ή περισσοτέρων 

προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων, τυποποιημένων διαστάσεων τύπου εμπορευματοκιβωτίου 

(container), κατάλληλων/επαρκών διαστάσεων, με τις απαραίτητες θύρες για εύκολη πρόσβαση, το/τα οποία 

θα τοποθετηθούν στον χώρο του Κέντρου Αερίων. Τα αεριοφυλάκια ή/και οξυγονοφυλάκια δύναται να 

τοποθετηθούν εκτός του/των εμπορευματοκιβωτίων, λόγω του μεγάλου όγκου τους και θα ληφθεί μέριμνα για 

την στέγαση και ασφαλή περίφραξή τους. Γενικότερα ο χώρος της εγκατάστασης θα περιφραχθεί και θα 

σημανθεί κατάλληλα. 

 

Ο προκατασκευασμένος μεταλλικός οικίσκος θα είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας κατασκευής. Τα γενικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά του εμπορευματοκιβωτίου είναι: 

 Γενικής χρήσης εμπορευματοκιβώτιο (τύπου Ξηρού φορτίου). 

 Κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα corten. 

 CSCπιστοποιητικό (GL, BV, ABS, LR, NV). 

 Σήμανση CEή ανάλογες πιστοποιήσεις και συμμορφώσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια. 

 Διαστάσεις, οι τυποποιημένες των container 20 ή/και 40 ποδών. Ο μεταλλικός οικίσκος δύναται να 

είναι μη τυποποιημένων διαστάσεων, λόγω ιδιαιτερότητας της διαθέσιμης επιφάνειας. Για τον 

μεταλλικό οικίσκο/ους μη τυποποιημένων διαστάσεων θα υποβάλλεται στατική μελέτη και ο 

κατασκευαστής του οικίσκου μη τυποποιημένων διαστάσεων θα φέρει πιστοποίηση κατά ISO 9001. 

 Θα διαθέτει περιμετρική θερμομόνωση, πάχους ≥30mm. 

 Θα διαθέτει θερμομόνωση οροφής, πάχους ≥50mm. 

 Θα φέρει την απαραίτητη περιμετρική ηχομόνωση και ηχοπαγίδες στα στόμια προσαγωγής/απόρριψης 

του αέρα ψύξης των αεροσυμπιεστών. 

 Για την αντιμετώπιση υψηλών θερμοκρασιών εντός του οικίσκου, κατά τους θερινούς μήνες θα υπάρχει 

εγκατεστημένο σύστημα κλιματισμού (τύπουsplit) ικανό να ανταπεξέλθει στα παραγόμενα θερμικά 

φορτία.Για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος, θα τοποθετηθεί κατάλληλο σύστημα εξαερισμού 

του χώρου (σύστημα απαγωγής θερμού, ή/και αέρα δίκτυο αεραγωγών απόρριψης θερμού αέρα, ή/και 
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κλιματιστική μονάδα κ.λπ.), σύμφωνα με την μελέτη των θερμικών φορτίων που θα υποβληθεί. 

 Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την ηλεκτρική τροφοδοσία του συνόλου του 

εξοπλισμού (ηλεκτρικοί πίνακες παροχής, καλώδια κ.λπ.). 

 Χρώμα: λευκό ή γκρι, χωρίς λογότυπα μεγάλων διαστάσεων. 

 

Το κόστος κατασκευής και τοποθέτησης του οικίσκου, της προετοιμασίας του εδάφους για την τοποθέτησης του 

οικίσκου (κατασκευή τσιμεντένιας βάσης), καθώς και όλων των λοιπών υλικών (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 

κλπ), για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία, βαραίνει τον προμηθευτή. 

 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία όλου του εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένου 

και του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού που απαιτείται για την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης όπως 

συνθήκες λειτουργίας (αερισμός κ.λπ.), ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση εντός του 

οικίσκου, ενός ηλεκτρικού πίνακα διανομής κατάλληλης ισχύος (με ενσωματωμένο το απαραίτητο 

ηλεκτρολογικό υλικό) και της σχετικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τροφοδοσίας του εξοπλισμούς σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Η εγκατάσταση παροχικού καλωδίου μέχρι το πεδίο χαμηλής τάσης και η εγκατάσταση του απαιτούμενου 

διακοπτικού υλικού εντός του πεδίου θα γίνει από τον Ανάδοχο, υπό τις υποδείξεις του Τεχνικού Τμήματος του 

νοσοκομείου. 

Από τον προαναφερόμενο πίνακα θα τροφοδοτηθούν όλες οι συσκευές του προσφερόμενου συστήματος που 

χρήζουν ηλεκτρικής παροχής, με καλώδια διατομών ανάλογα με την τροφοδοτούμενη ισχύ κάθε μηχανήματος 

ή συσκευής. 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην πλήρη εγκατάσταση όλου του. Το νοσοκομείο θα παρέχει την ηλεκτρική ισχύ που 

απαιτείται. 

 

Συγκεκριμένα η μέγιστη διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύς είναι: 200kVA 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει εξοπλισμό που η ισχύς του είναι μικρότερη της διαθέσιμης ισχύος. 

Διαθέσιμη ισχύς καθώς και ιδιαιτερότητες του Νοσοκομείου: 

Η τροφοδοσία της εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί από τα πεδία του Μ/Σ Νο3, όπου είναι ήδη 

εγκατεστημένη η τροφοδοσία των υπόλοιπων εγκαταστάσεων Ιατρικών Αερίων του νοσοκομείου σε κανονική 

παροχή (όχι Η/Ζ). Η θέση των ΓΠΧΤ απεικονίζεται στηνΕικόνα2, στο υπόγειο του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας και 

βρίσκεται περίπου σε απόσταση διαγωνίως της τάξης των 70μ από το πιο απομακρυσμένο σημείο του 

περιφραγμένου χώρου του Κέντρου Αερίων. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει κατά το δυνατόν μέσα από τις 

υπάρχουσες σχάρες καλωδίων και κανάλια με οριζόντια και κάθετη όδευση. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική προσφορά του να αναφέρει με σαφήνεια, επί ποινή απόρριψης, την 

συνολική Ενεργειακή Κατανάλωση της συνολικής εγκατάστασης (συμπιεστές ψύκτες γεννήτριες οξυγόνου κλπ) 

μαζί με όλον τον απαιτούμενο βοηθητικό εξοπλισμό (π.χ. αερισμό – ψύξη κλπ.) 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να αποδεικνύει και τεκμηριώνει με σαφήνεια την μέγιστη 

απαιτούμενη Ηλεκτρική Ισχύ, βασιζόμενος στα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών του προσφερόμενου 

εξοπλισμού της εγκατάστασης. 

1.5 ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ/ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η σύνδεση του παραγόμενου οξυγόνου με το υφιστάμενο δίκτυο σε σημείο 

που θα υποδειχθεί από την Τ.Υ. 

 

Το δίκτυο σωληνώσεων που απαιτείται για την διασύνδεση των διαφόρων μηχανημάτων, δοχείων, άλλων 

πηγών παροχής οξυγόνου και του απαιτούμενου τμήματος δικτύου για την σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο 

Ο2 θα κατασκευαστεί με χαλκοσωλήνες ιατρικών αερίων, κατάλληλων διατομών σύμφωνα με το μονογραμμικό 
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διάγραμμα διάταξης του συστήματος που θα υποβληθεί. 

 

Το δίκτυο να αποτελείται στο σύνολό του από χαλκοσωλήνες και χάλκινα/ορειχάλκινα εξαρτήματα 

πιστοποιημένης αντοχής 16bar. Οι χαλκοσωλήνες και τα χάλκινα/ορειχάλκινα εξαρτήματα δικτύου 

(χαλκοσωλήνες, βάνες διακοπής, γωνίες, ταφ κλπ) να είναι απολιπασμένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών 

αερίων σύμφωνα με ENISO 7396-1 και θα φέρουν πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Οι δοκιμές και 

η πιστοποίηση που θα γίνουν, είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο ENISO 7396-1 και ISO 10083. 

 

Οι χαλκοσωλήνες να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13348 και τα DIN1786 και DIN17671, τύπους 

R290(SFCu/F37), ελεύθερες αρσενικού, πλήρως απολιπασμένες, ταπωμένες στα άκρα τους, χαρακτηρισμένες 

σύμφωνα με τους κανονισμούς για χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και συγκολλημένες με 

ασημοκόλληση περιεκτικότητας σε ασήμι 40%, με την βοήθεια ειδικού βώρακα με ατμόσφαιρα αδρανούς 

αερίου (Ν2). 

 

Η κάμψη των χαλκοσωλήνων μέχρι την διάμετρο Φ18 να γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13348 και τους 

κανονισμούς DIN 1786 με ειδικό εργαλείο. Η στήριξη χαλκοσωλήνων να γίνει με διμερή στηρίγματα με ελαστικό 

παρέμβυσμα. O χαρακτηρισμός/σήμανση των δικτύων θα γίνεται με ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες διαφόρων 

χρωμάτων και ενδείξεων που προβλέπονται από πρότυπο ΕΝ 7396-1. 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Το συγκρότημα θα αποτελείται από δυο (2) ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής οξυγόνου, ικανότητας παροχής 

οξυγόνου 40 Nm3/h έκαστη (η παροχή αναφέρεται/ορίζεται σε κανονικές συνθήκες, ΚΣ), και ονομαστικής 

πίεσης εξόδου 8,0 barg. 

 

Το συγκρότημα να φέρει σήμανση CE class II b και να είναι σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους 

κανονισμούς: 

• ΕΝ ISO 7396-1 Medical gas pipeline systems -- Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and 

vacuum (για το σύνολο του δικτύου). 

• ISO 10083:2006 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline systems (για το 

σύνολο του δικτύου και τις γεννήτριες Ο2). 

• 93/42/EΕC,class II b  

 

Η σύνθεση του οξυγόνου για ιατρική χρήση, που θα παράγεται από το συγκρότημα, να είναι σύμφωνα με την 

έκδοση 7.1 της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, ΕΟΦ ΑΠ22288 και το πρότυπο ISO 10083:2006 και θα πληροί τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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Συγκέντρωση οξυγόνου : 93% ±3, V/V (κ.ο.) 

Συγκέντρωση ελαίου : ≤ 0,1mg/m3 υπό ατμοσφαιρική πίεση 

Συγκέντρωση CO : ≤ 5ml/m3 

Συγκέντρωση CO2 : ≤ 300ml/m3 

Περιεκτικότητα σε υδρατμούς : ≤ 67ml/m3 

Συγκέντρωση SO2 : ≤ 1ml/m3 

Συγκέντρωση ΝΟ + ΝΟ2 : ≤ 2ml/m3 

 

Η κάθε γραμμή παραγωγής αερίου οξυγόνου θα περιλαμβάνει τα υποσυστήματα: 

1) Παραγωγής και αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα 

2) Επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα 

3) Παραγωγής και αποθήκευσης αερίου οξυγόνου 

4) Υπερσυμπιεστής (booster O2) 

5) Διαχείρισης απορρεόντων συμπυκνωμάτων 

Στο πλήρες συγκρότημα των δυο γραμμών παραγωγής αερίου οξυγόνου να περιλαμβάνονται επιπρόσθετα τα 

παρακάτω υποσυστήματα: 

6) Μια (1) Ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης λειτουργίας των γραμμών παραγωγής/Ο2 γεννητριών 

7) Μια (1) Μονάδα μετρήσεων κα ελέγχου ποιότητας παραγόμενου Ο2 

8) Ένα (1) Αυτόματο σύστημα ελέγχου συναγερμών και τηλεπιτήρησης 

9) Δίκτυο σωληνώσεων / διασύνδεση συσκευών 

10) Ηλεκτρική Παροχή  

11) Προκατασκευασμένος μεταλλικός οικίσκος/οι 

12) Μια(1) Δεξαμενή υγρού Ο2 , με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα 

13) Ένα (1) Αυτόματο κέντρο διαχείρισης προτεραιότητας πηγών Ο2 

 

Η εγκατάσταση και λειτουργία όλων ανωτέρω είναι ευθύνη του Αναδόχου, πλην του υποσυστήματος Νο12 που 

είναι ευθύνη του νοσοκομείου. Σε επίπεδο κατασκευής του συγκροτήματος, τα όμοια στοιχεία των δυο 

γραμμών παραγωγής θα είναι σε παράλληλη διάταξη, με τμηματικές ενδιάμεσες διασυνδέσεις των 

υποσυστημάτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και η ευελιξία σε περιπτώσεις 

συντηρήσεων / σφαλμάτων, σύμφωνα με το γενικό μονογραμμικό σχέδιο που επισυνάπτεται. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει και να εγγυηθεί τα παρακάτω μεγέθη για κάθε γραμμή 

παραγωγής αερίου οξυγόνου: 

Δυναμικότητα παραγωγής οξυγόνου 40Nm3/h(@ 93% Ο2v/v) 

Λειτουργία μονάδας 24/7  

Πίεση εξόδου οξυγόνου 8,0 bar g 

Ποιότητα πεπιεσμένου αέρα εισόδου ISO8573.1 class1.4.1 

Ηλεκτρική τροφοδοσία 400 V/3 ph/50 Hz + 240 V/1 ph/50 Hz 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς kW (να αναφερθεί)  

Θερμοκρασία λειτουργίας +5οC έως +45οC 

Προδιαγραφές/πιστοποιήσεις MDD 93/42/EC, PED 97/23/EC 

 

Σε περίπτωση απώλειας της τάσεως του νοσοκομείου, το νοσοκομείο να τροφοδοτείται από τις εφεδρικές 

πηγές (δεξαμενή υγρού οξυγόνου ή συστοιχίες φιαλών). Για τον λόγο αυτό, ο Ανάδοχος θα φροντίσει ώστε οι 
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εφεδρικές πηγές να είναι πάντα σε ετοιμότητα να τροφοδοτήσουν το νοσοκομείο αδιάλειπτα με οξυγόνο. Η 

πληρότητα των εφεδρικών πηγών είναι ευθύνη του νοσοκομείου. 

 

2.1 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

Ηλεκτροκίνητοι κοχλιοφόροι Αεροσυμπιεστές για Παραγωγή Πεπιεσμένου Αέρα Προοριζόμενου για Ιατρική 

Χρήση. Να τοποθετηθεί ένας αεροσυμπιεστής ανά γραμμή παραγωγής και ένας τρίτος εφεδρικός των άλλων 

δύο. Οι τρεις συμπιεστές να είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και να έχουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. 

1) Να είναι κοχλιοφόρος, ελαιολίπαντος, άμεσης σύμπλεξης, με ενσωματωμένο ψυκτικό ξηραντήρα, 

δυναμικότητας (παροχής και πίεσης) τουλάχιστον όση είναι η απαιτούμενη από την γραμμή παραγωγής 

οξυγόνου (συμπεριλαμβανομένων και των απωλειών) για την παραγωγή του της μέγιστης 

απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου (ΩΚΕ οξυγόνο) 

2) Ο κινητήρας του κοχλία να είναι κλάση IΕ3σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο κατάταξης. 

3) Ο συμπιεστής να είναι κατάλληλος για υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεγαλύτερες των 40οC. 

4) Η στάθμη θορύβου να είναι ≤70dB στο 100% του φορτίου. 

5) Ο ενσωματωμένος ξηραντήρας να είναι ψυκτικού τύπου,αερόψυκτος, σημείου δρόσου ≤ +4,5 0C. Η 

λειτουργία του ενσωματωμένου ψυκτικού ξηραντήρα να είναι αυτόματη και να ελέγχεται από 

ενσωματωμένο αισθητήριο, ενώ ο τρόπος της αυτόματης λειτουργίας να προσδιορίζεται από την 

ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. 

6) Να διαθέτει διαχωριστήρες και φίλτρα λαδιού ώστε η ποσότητα του υπολειπόμενου λαδιού στον αέρα 

να είναι μικρότερη των 4mg/m3. 

7) Να διαθέτει διατάξεις ασφαλείας που να προστατεύουν τον αεροσυμπιεστή από: υπερθέρμανση 

κινητήρα, υπερθέρμανση συμπιεστή και υπερπίεση. 

8) Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και να έχει ενδείξεις χειρισμού και λειτουργίας καθώς και 

μηνύματα συναγερμού και τεχνικής συντήρησης στα ελληνικά. 

Μεταξύ των άλλων ενδείξεων να υπάρχουν και οι παρακάτω: 

 Ωρομετρητής για λειτουργία με φορτίο και χωρίς φορτίο 

 Ενδείξεις για την καλή λειτουργία του αεροσυμπιεστή και εμφάνιση στην οθόνη τυχόν σφαλμάτων, 

ενδεικτικά αναφέρονται: λάθος περιστροφή, υπερφόρτωση του κινητήρα, υπερθέρμανση του 

αεροσυμπιεστή, σφάλμα αεροσυμπιεστή/ξηραντήρα και συντήρηση. 

 Οι ενδείξεις λειτουργίας θα εμφανίζουν τις τιμές: πίεσης , θερμοκρασίας, ώρες άφορτης 

λειτουργίας και λειτουργίας υπό φορτίο καθώς και του σημείου δρόσου. 

 Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων, πίεσης και θερμοκρασιών. 

 Έλεγχος της κατάστασης του διαχωριστή. 

 Έλεγχος του φίλτρου αέρα εισαγωγής. 

 Έλεγχος της θερμοκρασίας του συμπιεστή και αυτόματη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση 

υπέρβασης ορίων. 

9) Να κάνει αυτόματη επανεκκίνηση της λειτουργίας του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε περίπτωση 

διακοπής και επαναφοράς της ηλεκτρικής παροχής. Η λειτουργία του αεροσυμπιεστή να είναι 

αυτόματη και να ελέγχεται από ενσωματωμένο αισθητήριο πίεσης, ενώ ο τρόπος της αυτόματης 

λειτουργίας να προσδιορίζεται από την ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 

10) Να διαθέτει πιστοποιητικά CE. 

11) Να παραδοθούν τεχνικά εγχειρίδια – πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή μεταφρασμένα και 

στα ελληνικά. 

12) Να έχει πιστοποίηση κατά ISO ο κατασκευαστής 

13) Όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά να αποδεικνύονται από έντυπα του κατασκευαστή. 

Οι συνολικά τρεις (3) αεροσυμπιεστές να συνδεθούν μεταξύ τους σε παράλληλη διάταξη, ώστε να 

επιτυγχάνεται η κυκλική τους λειτουργία με χρήση ενός (1) αυτόματου ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου-
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διαχείρισης.  

Ο αυτόματος πίνακας ελέγχου-διαχείρισης, να είναι με χρήση μικροεπεξεργαστή τελευταίας τεχνολογίας και 

υψηλής επεξεργαστικής ισχύος, με οθόνη υγρών κρυστάλλων, ένα πληκτρολόγιο για τον χειρισμό και 

ενδεικτικές λυχνίες (LED). 

Μέσω του αυτόματου πίνακα ελέγχου- διαχείρισης να επιτυγχάνονται οι παρακάτω λειτουργίες: 

• Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία των αεροσυμπιεστών. Δυνατότητα διαχείρισης έως 4 

αεροσυμπιεστών  

• Αυτόματη κυκλική εναλλαγή της λειτουργίας των αεροσυμπιεστών  

• Ένδειξη της τιμής της πίεσης της εγκατάστασης σε bar και της κατάστασης λειτουργίας των 

αεροσυμπιεστών  

• Αναγραφή του χρόνου λειτουργίας του κάθε αεροσυμπιεστή και του συστήματος  

• Ενδείξεις με συναγερμό για την προληπτική συντήρηση των συμπιεστών (αντικατάσταση λαδιών, 

αντικατάσταση φυσιγγίων κλπ) 

• Ενδείξεις βλάβης των συμπιεστών 

• Φωτεινο-ηχητικός συναγερμός κατωτέρου ορίου πίεσης (προγραμματιζόμενο μέγεθος) 

• Φωτεινο-ηχητικός συναγερμός ανωτέρου ορίου πίεσης (προγραμματιζόμενο μέγεθος) 

• Φωτεινο-ηχητικός συναγερμός βλάβης αισθητηρίου πίεσης 

• Σηματοδότηση σφαλμάτων μέσω ψυχρής επαφής για σύνδεση με BMS 

• Πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus γιαεύκολη και ολοκληρωμένη επικοινωνία με συνεργαζόμενα 

συστήματα πληροφοριών (όπως BMS)μέσω καλωδίου δεδομένων (Θύρα RJ45)  

• Οnline παρακολούθηση του συστήματος από απομακρυσμένο χρήστη με συνεχή/on line απεικόνιση 

όλων των παραμέτρων/μετρήσεων (πίεσης κλπ) 

• Λειτουργία εξ’ αποστάσεως πρόσβασης, μέσω δικτύου Ethernet με χρήση οποιουδήποτε 

internetbrowser (δεναπαιτείται πρόσθετο λογισμικό). Η δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας 

είναι με χρήση κωδικού για αποφυγή παρέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό  

• Λειτουργία τηλεπιτήρησης / τηλεμετρίας με αποστολή email και SMS (σε τουλάχιστον 10 αριθμούς 

κινητών τηλεφώνων, πχ προσωπικού συντήρησης κλπ) σε περίπτωση σφαλμάτων ή υπέρβασης ορίων 

λειτουργίας ή συντηρήσεων. Απεικόνιση δεδομένων μετρήσεων/γραφημάτων μέσω internet σεportal. 

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του portal είναι με χρήση κωδικών.  

• Δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας χώρου με παράλληλη σηματοδότηση υπέρβασης ορίων ( 

προγραμματιζόμενα μεγέθη). 

• Δυνατότητα μέτρησης σχετικής υγρασίας και σημείου δρόσου (Dew Point) του πεπιεσμένου αέρα 

• Δυνατότητα μέτρησης παροχής του πεπιεσμένου αέρα 

• Δυνατότητα μέτρησης CO2/CO/O2 

 

2.2 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ 

Η αποθήκευση του πεπιεσμένου αέρα θα γίνεται σε κατακόρυφα, μεταλλικά αεροφυλάκια, συνολικής 

χωρητικότητας τουλάχιστον 8000 λίτρων, με εισόδους και εξόδους για τη σύνδεση των αεροσυμπιεστών και του 

δικτύου μέσω λυομένων συνδέσμων, με βαλβίδες ασφαλείας, μανόμετρα και με ηλεκτρονική βαλβίδα 

αυτόματης εκκένωσης συμπυκνωμάτων. 

 

Το αεροφυλάκιο ή τα αεροφυλάκια θα είναι μεταλλικά γαλβανισμένα εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών, σύμφωνα με οδηγία 2014/68/EC. Τα αεροφυλάκια θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στην έξοδο του συγκροτήματος παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα, ώστε να 

διασφαλίζει στιγμιαία τις ποσότητες καθαρού αέρα που χρειάζεται η γεννήτρια με σταθερή ποσότητα 

πεπιεσμένου αέρα. 
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2.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

Φίλτρα Αέρα Νερού Λαδιού 

Στην έξοδο του αεροσυμπιεστή/ψυκτικού ξηραντήρα να τοποθετηθεί διάταξη επεξεργασίας του αέρα, που θα 

περιλαμβάνει ένα (1) φίλτρο σωματιδίων/μείγματος νερού -ελαίου (υγρό) βαθμού 10 micron και ένα (1) φίλτρο 

σωματιδίων/αερολυμάτων βαθμού 1 micron. 

Στην είσοδο της γεννήτριας Ο2 να τοποθετηθεί, ένα (1) φίλτρο σωματιδίων/ αερολυμάτων βαθμού 0,01 micron 

και ένα (1) φίλτρο ενεργού άνθρακα. 

Όλα τα φίλτρα θα φέρουν σφαιρικές βάνες διακοπής (για απομόνωση τους κατά την διάρκεια 

συντηρήσεων/αλλαγής φυσίγγων)και θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με λυόμενους συνδέσμους. 

Τα φίλτρα να είναι ικανότητας παροχής τουλάχιστον όση η παροχή του αεροσυμπιεστή και να φέρουν 

πιστοποίηση κατά ISO 12500, να είναι δε τύπου φυσιγγίου και ανάλογα με τη βαθμίδα να είναι εφοδιασμένα 

με τα παρακάτω : 

• Αυτόματη βαλβίδα εκκενώσεως συμπυκνωμάτων/αποστράγγισης μηδενικής απώλειας  

• Διαφορικό μανόμετρο για τον έλεγχο της καθαρότητας του φίλτρου 

• Δείκτη κατεύθυνσης ροής ρευστού 

Τα εσωτερικά τμήματα της συσκευής να είναι από υλικά που δεν οξειδώνονται ώστε με την πάροδο του χρόνου 

να μην δημιουργούνται σκουριές, να διαθέτουν αυτόματη ηλεκτρονική εξυδάτωση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας των παραπάνω 16bar. 

 

Πίνακας ειδών φίλτρων 

Είδος φίλτρου 
Φιλτραριστική 

Ικανότητα 
Υπόλοιπο λαδιού 

στον αέρα 
Max πίεση Παροχή στα 7 bar 

Βαθμός 
απόδοσης % 

Συγκράτησης σωματιδίων / 
μείγματος νερού -ελαίου 

<10micron < 15ppm 16 bar 
Ανάλογα με το 
μέγεθος 

>90 

Συγκράτησης σωματιδίων/ 
αερολυμάτων 

<1micron <0,1 mg/m
3
 16 bar 

Ανάλογα με το 
μέγεθος 

>99,95 

Συγκράτησης σωματιδίων / 
αερολυμάτων 

<0,01 micron 0,01 mg/m
3
 16 bar 

Ανάλογα με το 
μέγεθος 

>99,9999 

Ενεργός άνθρακας  <0,003 mg/m
3
 16 bar 

Ανάλογα με το 
μέγεθος 

>99,99999 

Σκόνης 25 μικρά  16 bar 
Ανάλογα με το 
μέγεθος 

>99,99 

 

Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

 

Αυτόματες Βαλβίδες Αποστράγγισης Όλες οι αυτόματες βαλβίδες αποστράγγισης στο τμήμα παραγωγής και 

επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα με ηλεκτρονικό αισθητήριο στάθμης κατάλληλες για εγκατάσταση σε 

κυκλώματα παραγωγής και επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα ικανότητας μεγαλύτερης απ’ όσο απαιτεί ο 

εξοπλισμός που εγκαθίσταται (φίλτρα, ψύκτες, αεριοφυλάκια κλπ.),μηδενικής απώλειας πεπιεσμένου αέρα με 

βαθμό στεγανότητας IP 67. 

 

Τα υγρά θα οδεύουν προς τον διαχωριστή λαδιού με σωληνώσεις οι οποίες θα είναι τοποθετημένες με 

επιμέλεια ώστε να μην εμποδίζουν την κίνηση στον χώρο. Επίσης να είναι δυνατόν να υπάρχει και οπτικό 

έλεγχος της εξόδου των υγρών. 

 

Θα μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 50οC και σε πίεση μεγαλύτερη των 

16bar. 
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2.4 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Η σύνθεση του παραγόμενου Ο2 να είναι 93% V/V (κ.ο.),σύμφωνα με: 

 ISO 10083:2006 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline systems 

 EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 04/2011:2455, Oxygen (93 per cent) 

 22288/28-3-2011 εγκύκλιο του ΕΟΦ  

 

Η ζητούμενη παροχή των γεννητριών γραμμής παραγωγής θα είναι ≥ ΩΚΕ. Η καθαρότητα του οξυγόνου θα είναι 

93±3%σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. Θα μπορεί να λειτουργεί με μέγιστη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 40oC. Η στάθμη θορύβου πρέπει να είναι μικρότερη από 80 dB (A). 

 

Η παραγωγή οξυγόνου θα γίνεται από μια (1) γεννήτρια οξυγόνου τεχνολογίας PSA,η οποία θα παράγει αέρα 

εμπλουτισμένο σε οξυγόνο, με περιεκτικότητα σεΟ2, 93% V/V (κ.ο.).  

Η γεννήτρια οξυγόνου να φέρει δυο στήλες στις οποίες εναλλάσσεται συνεχώς και κυκλικά, η λειτουργία, 

μεταξύ:  

• της διαδικασίας παραγωγής Ο2 στη μια στήλη 

• και της διαδικασίας αναγέννησης του κορεσμένου προσροφητικού υλικού στην άλλη στήλη 

 

Η γεννήτριαΟ2, τεχνολογίας PSA, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1) Η τεχνολογία PSA αποτελεί μέθοδο διαχωρισμού αερίων, που υπάρχουν στον ατμοσφαιρικό αέρα, με 

την διαδικασία της προσρόφησης υπό πίεση των συστατικών του αέρα που έχουν συγκεκριμένες 

φυσικοχημικές ιδιότητες, επί ειδικού προσροφητικού υλικού (ζεόλιθος / zeolite ). 

2) Να έχει όλα τα απαραίτητα φίλτρα. 

3) Να διαθέτει σιγαστήρες για την μείωση θορύβου της εκτόνωσης. 

4) Να ένα (1) ενσωματωμένο και ανεξάρτητο οξύμετρο ακριβείας για τον έλεγχο της λειτουργίας της, 
αποτελούμενο από: ένα (1) αισθητήριο zirconium O2 ή παραμαγνητικού τύπου, ένα (1)αναλυτή 
καθαρότηταςΟ2 προγραμματιζόμενης λειτουργίας, και μετρήσεις/ενδείξεις μέγιστης/ελάχιστης τιμής 

5) Να διαθέτει μια (1) ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες LED, για 

λειτουργία/χειρισμό της γεννήτριας, την απεικόνισης όλων των λειτουργικών χαρακτηριστικών, 

σφαλμάτων και ένδειξης όλων των μετρουμένων μεγεθών  

6) Να διαθέτει 3 τρόπους (mode)λειτουργίας: 

a. ΣΥΝΕΧΗΣ (σταθερός χρονισμός), 

b. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για εξοικονόμηση ενέργειας υπό συνθήκες μειωμένης ζήτησης Ο2 

(μεταβλητός χρονισμός) και 

c. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ECO για περαιτέρω μείωση κατανάλωσης ενέργειας με χρήση ειδικών 

παραμέτρων/αλγορίθμου μεταβλητού χρονισμού  

7) Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας Αυτόματης Επανεκκίνησης. 

8) Να χρησιμοποιεί βαλβίδες NC, για ασφάλεια σε περιπτώσεις σφαλμάτων ή διακοπής ρεύματος. 

9) Να έχει δυνατότητα λειτουργίας Master/Slave, όταν υπάρχει και δεύτερη γεννήτρια Ο2. Να έχει τη 

δυνατότητα λειτουργίας εναλλαγής μεταξύ δυο γεννητριών Ο2 σε προκαθορισμένο προγραμματιζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

10) Πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης setpointalarm< ώστε σε περίπτωση που η καθαρότητα του 

οξυγόνου αποκλίνει από την περιοχή ρύθμισης, να σταματήσει η γεννήτρια να τροφοδοτεί την 

κατανάλωση και να υπάρξει ειδοποίηση μέσω φωτεινού και ηχητικού alarm. Τέλος, ο αναλυτής αυτός 

πρέπει να έχει δυνατότητα καταγραφής της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής περιεκτικότητας οξυγόνου 

στο παραγόμενο αέριο. 

11) Να διαθέτει ένα (1) ενσωματωμένο αισθητήρα DewPoint, για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε 
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υγρασία του αέρα εισόδου ή του παραγόμενου O2 
12) Δυο (2) αισθητήρες πίεσης για μέτρηση αντίστοιχα της πίεσης παραγόμενου O2 και της πίεσης Αέρα 

εισόδου  
13) Να έχει ένα ηλεκτρονικό ροόμετρο για μέτρηση της παραγόμενης ποσότητας οξυγόνου σε Nm3/h, 

στιγμιαία και συνολική. Το ροόμετρο πρέπει να διορθώνει αυτόματα τις μετρήσεις ανάλογα με τις 

αλλαγές θερμοκρασίας και πίεσης. Το ηλεκτρονικό ροόμετρο πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα 

καταγραφής της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της κατανάλωσης. 

14) Να διαθέτει ανεξάρτητες ψηφιακές εισόδους για την δυνατότητα τηλεχειρισμού, μια (1) ψηφιακή 

έξοδο (relay με διαθέσιμες επαφές C/NC/NO) για σηματοδότηση των σφαλμάτων λειτουργίας της, μία 

θύρα RJ45, για σύνδεση με δίκτυο Ethernet, και online παρακολούθηση μέσω Η/Υ, υποστήριξη πολλών 

χρηστών ταυτόχρονα, καθώς και ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας MODBUS TCP/IP (για 

σύνδεση σε συστήματα BMS). 

 

Σε περίπτωση μείωσης της καθαρότητας του παραγόμενου Ο2 κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο,θα 

διακόπτεται η λειτουργία, παράλληλα θα παράγεται σήμα συναγερμού (η σηματοδότηση του οποίου γίνεται 

και μέσω ψυχρών επαφών) και θα εκκινεί αυτόματα η διαδικασία αυτόματης ανάκτησης της καθαρότητας. 

 

Η επανένταξη του συγκροτήματος στο σύστημα παροχής Ο2,θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς (EN ISO 7396-1 και ISO 10083). 

 

Τα παραγόμενα επιβλαβή αέρια να οδηγούνται/απορρίπτονται στο περιβάλλον μέσω κατάλληλου δικτύου 

αγωγών (PVC) για λόγους ασφαλείας του προσωπικού (αποφυγή δημιουργίας επικίνδυνης ατμόσφαιρας 

χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο-ασφυξία). 

 

Η γεννήτρια του οξυγόνου πρέπει να πληροί τις οδηγίες: 93/42/CEIIB, 97/23/CE για τα δοχεία υπό πίεση 

2006/42/CE. 

 

Το σύστημα παραγωγής GOX πρέπει να είναι επεκτάσιμο. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα 

προσθήκης, έτσι ώστε να μεγαλώσει η παραγωγική ικανότητα του συστήματος όταν χρειαστεί μελλοντικά. 

 

2.5 ΟΞΥΓΟΝΟΦΥΛΑΚΙΑ 

Το οξυγονοφυλάκιο ή τα οξυγονοφυλάκια θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά το συγκρότημα της γεννήτριας για 

να εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου στα επιθυμητά χρονιά όρια και με σταθερή ποσότητα και 

πίεση οξυγόνου. Θα είναι μεταλλικό και εσωτερικής επεξεργασίας ελεύθερης από λάδι, σιλικόνη κλπ 

πιστοποιημένο για καταλληλότητα για οξυγόνο για ιατρική χρήση. 

Χωρητικότητα δοχείων: ότι απαιτείται για την διατήρηση της πίεσης του οξυγόνου που προαναφέρεται. 

Τα παραπάνω δοχεία να φέρουν πιστοποιημένες βαλβίδες ασφαλείας μεγέθους ανάλογες με το μέγεθος των 

δοχείων, βαλβίδες αυτόματης οξειδάτωσης, και ευκρινή ένδειξη της πίεσης τους. 

Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να δύνανται να αντικατασταθούν χωρίς να σταματήσει η λειτουργία του δοχείου 

(θα απομονώνονται με διακόπτες και λυόμενους συνδέσμους). 

Θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την οδηγία CE 2009/105/CE. 

Γενικά χαρακτηριστικά οξυγονοφυλακίου: 

• Τύπος: Κατακόρυφο, Μεταλλικό 

• Όγκος: ανάλογος με το μέγεθος της εγκατάστασης 

• Εσωτερική επεξεργασία: Poly-Tetra-Fluor-Ethylene 

• Εξωτερική επεξεργασία: Epoxy-Coated 

• Θερμοκρασία: -10οC έως 80οC 
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• Μεγίστη πίεση δοκιμής: 16,5bar 

• Πίεση λειτουργίας: 11bar (max) 

 

2.6 ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΗ 

Κατάλληλο για χρήση ιατρικού οξυγόνου. 

 

Ναείναιπιστοποιημένα (sterile gas grade – pharmaceutical validation). 

 

Είδος φίλτρου 
Φιλτραριστική 

Ικανότητα 
Max πίεση Παροχή στα 7 bar 

Βαθμός 
απόδοσης % 

Συγκράτησης σωματιδίων <1 micron 16 bar 
Ανάλογα με το 
μέγεθος 

>99,9 

Ειδικό φίλτρο αποστειρώσεως 
(sterilefilter) 

<0,01 μm 16 bar 
Ανάλογα με το 
μέγεθος 

>99,99 at 0.2 
μm 

 

2.7 ΥΠΕΡΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (BOOSTER O2) 

Προβλέπεται η εγκατάσταση διάταξης αύξησης της πίεσης του παραγόμενου Ο2 (υπερσυμπιεστής/boosterΟ2) , 

έτσι ώστε η τελική πίεση, κατά την εισαγωγή του παραγόμενου οξυγόνου στο δίκτυο διανομής οξυγόνου του 

νοσοκομείου, να είναι τουλάχιστον8 barg. 

 

Ο υπερσυμπιεστής/booster θα είναι ηλεκτρικός ή πνευματικός, oilfree, κατάλληλος για χρήση με Ο2. Θα είναι 

αυτόματης λειτουργίας με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης εξόδου . Θα είναι εξοπλισμένος με τον 

απαραίτητο ηλεκτρονικό πίνακα έλεγχου και συναγερμών και όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις. Για 

την ομαλή λειτουργία του θα εγκατασταθεί τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του, από ένα επιπλέον 

αεριοφυλάκιο χωρητικότητας τουλάχιστον 2.000 LT . Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά των αεριοφυλακίων θα 

είναι ίδια με τα αεριοφυλάκια παραγόμενου Ο2. 

 

2.8 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός διαχωριστή ελαίου/ύδατος για τον έλεγχο των απορρεόντων 

συμπυκνωμάτων των αυτόματων εκροών όλων των διατάξεων ήτοι, φίλτρα , ξηραντήρες και δοχεία. 

 

Ο διαχωριστής ελαίου/ύδατος θα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του ελαίου του ( π. αέρα) από τα 

συμπυκνώματα που δημιουργούνται. 

 

Τα ελαία θα οδηγούνται μέσω συγκεκριμένης διάταξης σε δοχεία συλλογής με σκοπό την κατάλληλη διαχείρισή 

τους. Τα επεξεργασμένα και ελεύθερα ελαίου συμπυκνώματα θα οδηγούνται στο περιβάλλον, εκτός του χώρου 

λειτουργίας της μονάδας, μέσω ειδικού/κατάλληλου δικτύου πλαστικών σωλήνων, όπου θα απορρίπτονται με 

ασφάλεια. 

 

2.9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση μιας (1) ανεξάρτητης ηλεκτρονικής μονάδας διαχείρισης της λειτουργίας των δυο 

γραμμών παραγωγής Ο2, έτσι ώστε:  

• να γίνεται κυκλική εναλλαγή λειτουργίας με βάση προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (μια γραμμή σε 

κατάσταση λειτουργίας και μια σε κατάσταση αναμονής) 

• να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η γραμμή που βρίσκεται σε αναμονή, σε περίπτωση σφάλματος της 

γραμμής που βρίσκεται σε λειτουργία 

• να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η γραμμή που βρίσκεται σε αναμονή (σε περίπτωση μεγάλης 

ζήτησης αερίου Ο2) , δηλαδή σε παράλληλη λειτουργία με την γραμμή που ήδη βρίσκεται σε 
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λειτουργία, ώστε να ικανοποιείται η τρέχουσα ζήτηση. Η παράλληλη λειτουργία των δυο γραμμών θα 

διακόπτεται, όταν η κατανάλωση επανέλθει σε κανονικά επίπεδα (δηλαδή επαναφορά μιας γραμμής 

παραγωγής Ο2 σε κατάσταση αναμονής). 

• να παρέχεται επεκτασιμότητα του συγκροτήματος . 

Σημειώνεται ότι: 

• Η μεταγωγή από την μια γραμμή παραγωγής στη άλλη, θα είναι αυτόματη σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς (EN ISO 7396-1 και ISO 10083) και δεν θα απαιτείται κάποια παρέμβαση από τον χρήστη. 

• Εάν συμβεί σφάλμα και στις δυο γραμμές παραγωγής τότε αμέσως αυτόματα θα διακόπτεται η 

λειτουργία τους, θα διακόπτεται η παροχή αερίου και των δυο γραμμών/ γεννητριών Ο2, θα 

παράγονται σήματα συναγερμού και παράλληλα οι γεννήτριες Ο2 θα τίθενται αυτόματα σε 

λειτουργία/διαδικασία αυτόματης ανάκτησης καθαρότητας. Το δίκτυο διανομής Ο2 θα συνεχίσει να 

τροφοδοτείται απρόσκοπτα από τις υπόλοιπες πηγές (η λειτουργία αυτή θα γίνεται αυτόματα, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και δεν θα απαιτείται κάποια παρέμβαση από τον χρήστη). 

 

2.10 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Για συνεχή μέτρηση και έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου οξυγόνου, θα εγκατασταθεί στην τελική έξοδο 

του συγκροτήματος παραγωγής Ο2 και πριν την είσοδο του δικτύου οξυγόνου στο νοσοκομείου, μια (1) 

ηλεκτρονική μονάδα μετρήσεων και έλεγχου (αναλυτής αερίων) εφοδιασμένη με ένα αναλυτή οξυγόνου και 

αερίων ρύπων ( με αισθητήρες CΟ, CΟ2 , ΝΟ / ΝΟ2 , SO2),καθώς και μετρητές υγρασίας (σημείο δρόσου), 

μετρητές θερμοκρασίας και πίεσης. 

Τα παραπάνω όργανα μετρήσεων θα πρέπει να βασίζουν την λειτουργία τους στην μέθοδο ανάλυσης που 

προβλέπει η μονογράφηση της Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας δηλ. μέτρηση CO, COx με χρήση αναλυτών IR, 

μέτρηση NOx με χρήση αναλυτή χημιφωταύγειας, SO2 με χρήση αναλυτή υπεριώδους φθορισμού, και μέτρηση 

Οξυγόνου με χρήση παραμαγνητικού αναλυτή οξυγόνου. 

 

 

Σε περίπτωση που η ποιότητα/σύνθεση του παραγόμενου οξυγόνου είναι έκτος προδιαγραφών (EUROPEAN 

PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 04/2011:2455, Oxygen 93, ΕΟΦ, ISO 10083) , θα διακόπτεται αυτόματα η 

τροφοδοσία του νοσοκομείου από την τρέχουσα πηγή τροφοδοσίας και θα μεταβαίνει στην εφεδρική πηγή 

τροφοδοσίας και θα σηματοδοτούνται/αποστέλλονται αντίστοιχοι συναγερμοί (οπτικοί, ηχητικοί και αποστολή 

email καιSMS). 

Όλοι οι αισθητήρες συγκέντρωσης αερίων(Ο2, CΟ, CΟ2 , ΝΟ / ΝΟ2 , SO2, σημείο δρόσου) θα ελέγχονται και θα 

βαθμονομούνται ετησίως, με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή, με χρήση πιστοποιημένων φιαλών αερίων 

αναφοράς ( ειδικών για το κάθε αέριο) και θα εκδίδεται έκθεση ελέγχου/μετρήσεων σύμφωνα με 

ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-08-2009 και ISO 10083 και επιπλέον θα ελέγχεται η ποιότητα/σύνθεση του παραγόμενου 

οξυγόνουκαι με testtubes σύμφωναμε EUROPEAN PHARMACOPOEIA 7.1, monograph 04/2011:2455 και ΕΟΦ. 

 

2.11 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

Ολόκληρο το συγκρότημα παραγωγής αέριου οξυγόνου θα παρακολουθείται μέσω ενός (1) συστήματος 

ελεγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης σύμφωνα με EN ISO 7396-1. 

Όλοι παράμετροι θα μετρώνται και θα ελέγχονται από το αυτόματο σύστημα ελέγχου, έτσι ώστε σε περίπτωση 

που το παραγόμενο οξυγόνο είναι εκτός προδιαγραφών να διακόπτεται αυτόματα η τροφοδοσία του 

νοσοκομείου από την τρέχουσα πηγή τροφοδοσίας, να γίνεται μετάβαση σε εφεδρική πηγή τροφοδοσίας και να 

αποστέλλονται αντίστοιχοι συναγερμοί. Το σύστημα θα είναι ανεξάρτητο από το σύστημα λειτουργίας της 

γεννήτριας/ων, συμπιεστών , ξηραντών κλπ (όπως ορίζεται στους σχετικούς κανονισμούς ΙΑ, τα συστήματα 

συναγερμού και επιτήρησης είναι ανεξάρτητα από τα συστήματα λειτουργίας). Για όλα αυτά τα μετρούμενα 

μεγέθη θα υπάρχει ένδειξη τοπικά μέσω οθόνης LCD και ενδεικτικές λυχνίες κανονικής λειτουργίας (πράσινη 
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λυχνία) και εκτός ορίων (δυο κόκκινες λυχνίες υπέρβασης άνω και κάτω ορίου αντίστοιχα)καθώς και ιστορικό 

σφαλμάτων. Θα έχει την δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του δικτύου δεδομένων (Ethernet) του 

νοσοκομείου όλων των λειτουργικών παραμέτρων , μετρήσεων, σφαλμάτων και συντηρήσεων καιθα είναι 

συμβατό με Modbus TCP/IPγια την σύνδεση με BMS του νοσοκομείου. 

Επίσης το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο μέσω internet, (realtime και με 

χρήση κωδικών πρόσβασης) όπου θα παρέχονται οι τρέχουσες τιμές των μετρουμένων μεγεθών, γραφικές 

παραστάσεις (ώρας, ημέρας, εβδομάδας) των αντίστοιχων μετρήσεων. Το σύστημα θα αποστέλλει μηνύματα 

email και SMS σε περίπτωση σφαλμάτων/λειτουργίας εκτός ορίων, σε αποδέκτες που θα έχουν οριστεί.  

Μέσω του συστήματος ελέγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης, να παρακολουθούνται τα παρακάτω μεγέθη 

(κατ’ ελάχιστον): 

1) Τα σφάλματα λειτουργίας συμπιεστή και ξηραντήρα/ων 

2) Πίεση δικτύου αέρα, Σημείο δρόσου και θερμοκρασία Π. Αέρα 

3) Σφάλματα γεννήτριας οξυγόνου  

4) Πίεση παραγόμενου Ο2,πίεση δικτύου Ο2 

5) Καθαρότητα του παραγόμενου Ο2 

6) Συγκεντρώσεις CΟ, CΟ2 , ΝΟ/ΝΟ2 , και SO2, σημείο δρόσου και θερμοκρασία του παραγόμενου Ο2 

7) Παροχή παραγόμενου Ο2  

8) Πίεση φιαλών υψηλής πίεσης (Α/Δ) Ο2  

9) Πίεση και στάθμη δεξαμενής υγρού Ο2 (συνεργασία με το νοσοκομείο) 

 

3. ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (2 X7 ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ 2 X20 ΦΙΑΛΕΣ) 

Πρόκειται για δύο κέντρα συστοιχιών φιαλών αερίου (συμπυκνωμένου αέρα 93% Ο2) ή εμφιαλωμένου ιατρικού 

οξυγόνου. Το κέντρο Νο1 (Εικόνα 3) αποτελείται από δύο συστοιχίες των 20 φιαλών η κάθε μία, ενώ το κέντρο 

Νο2 (Εικόνα 3) από δύο συστοιχίες των 7 φιαλών η κάθε μια. Και τα δύο κέντρα να διαθέτουν σύστημα 

αυτόματης εναλλαγής στην τροφοδοσίας (όταν η μία ομάδα φιαλών/συστοιχιών) αδειάσει η τροφοδοσία θα 

περιέρχεται αυτόματα στην δεύτερη ομάδα φιαλών συστοιχιών. 

Το Κέντρο Νο2 είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο του νοσοκομείου, ενώ το κέντρο Νο1 είναι το παλιό κέντρο του 

νοσοκομείου, κατασκευασμένο το 2005 και εκτός λειτουργίας από το 2008. Ευθύνη του αναδόχου είναι: 

• Η συντήρηση του κέντρου Νο1 

• Η επαναφορά λειτουργίας του 

• Και η διασύνδεσή του με το κέντρο Νο2. 

Επισημαίνεται ότι τα δύο κέντρα φιαλών Ο2, τα οποία θα διασυνδεθούν μεταξύ τους, θα αποτελούν την 

δεύτερη εφεδρική πηγή οξυγόνου του νοσοκομείου. Η δεύτερη εφεδρική πηγή θα πρέπει να διασυνδέεται με 

το όλο σύστημα πάντοτε σε ετοιμότητα. Ευθύνη του αναδόχου είναι η σύνδεση αυτής της πηγής με το 

υπόλοιπο σύστημα κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. 

Και τα δύο κέντρα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις προδιαγραφές ISO 7396 και ISO 10524-2. 

 

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΗΓΩΝ Ο2 

Όλες οι πηγές οξυγόνου θα οδηγούνται σε αυτόματο κέντρο προτεραιότητας πηγών οξυγόνου, το οποίο θα 

διαχειρίζεται την προτεραιότητα λειτουργίας της κάθε πηγής (δηλαδή των γραμμών παραγωγήςή/και φιαλών 

Ο2 ή/και κρυογενικής δεξαμενής) ώστε να διασφαλίζεται η συνεχόμενη και αδιάλειπτη παροχή του δικτύου με 

Ο2 από όποια πηγή είναι διαθέσιμη κάθε φορά, διατηρώντας την προκαθορισμένη σειρά προτεραιότητας και 

σταθερή πίεση εξόδου και παρέχοντας παράλληλα καταγραφή (καταγραφή και διατήρηση αρχείου σε Η/Υ) της 

πηγής που είναι σε λειτουργία κάθε χρονική στιγμή ώστε να υπάρχει ιχνηλασιμότητα. 

Θα είναι πλήρως αυτόματο, κατάλληλο για χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, ικανότητας διαχείρισης 

τουλάχιστον 3 πηγών, παροχής ≥ 120 Nm3/h και θα φέρει πιστοποίηση CE ιατροτεχνολογικού προϊόντος. 
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5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

5.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό (να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά), που 

είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει ΠΔ 112/2012, ΦΕΚ 197/Α/17.10.2012 (αντικατέστησε το ΠΔ55/2000), 

υπό την επίβλεψη πεπειραμένων στο υπόψη αντικείμενο μηχανικών και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με 

τους κανονισμούς: 

• ΕΝ ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems – Part 1: pipelines for compressed medical gases and 

vacuum) 

• EN ISO 7396-2 (medical gas pipeline systems – Part 2) 

• Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

o ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009, Προδιαγραφές για συστήματα σωληνώσεων ιατρικών αερίων και 

κενού και συστήματα απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων 

o ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-04-2010 Έγκριση προδιαγραφών Η.Μ. εγκαταστάσεων των κύριων 

τμημάτων Νοσοκομείων 

o ΔΥ8/ΟΙΚ/ΓΠ/οικ.110318/14-09-2006 Νομοθεσία για υλικά και τρόπο κατασκευής εγκαταστάσεων 

Ιατρικών Αερίων, Κενού, Συστημάτων απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων καθώς επίσης και 

για ρυθμιστές πίεσης Ιατρικών Αερίων 

• ΕΠΥ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για μονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) από τα δημόσια 

νοσοκομεία» 

• Οδηγίες του ΕΟΦ 

βάσει και των οποίων θα εκτελούνται και οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο στα δίκτυο, όσο και στις λοιπές 

εγκαταστάσεις. 

 

5.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Το σύνολο του εξοπλισμού να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. 

Όλα τα συστήματα, υποσυστήματα, εξαρτήματα και υλικά θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών 

αερίων, να είναι εναρμονισμένα με την ελληνική νομοθεσία και με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE, ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με: 

• -93/42/ΕΟΚ, 

• Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 ΦΕΚ Β/2198/2-10-2009 «Εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

• ΔΥ8/ΟΙΚ/ΓΠ/οικ.110318/14-09-2006 Νομοθεσία για υλικά και τρόπο κατασκευής εγκαταστάσεων 

Ιατρικών Αερίων, Κενού, Συστημάτων απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων καθώς επίσης και για 

ρυθμιστής πίεσης Ιατρικών Αερίων 

• ΕΟΦ ΑΠ:23151/07-03-2016,«Περί Ιατρικών Αερίων». 

Τα πιστοποιητικά επί ποινή απόρριψης θα κατατεθούν στην τεχνική προσφορά. 

Όλος ο εξοπλισμός της εγκατάστασης υποχρεωτικά να συνοδεύεται και από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των 

κατασκευαστικών οίκων και όλα τα προσφερόμενα τεχνικά στοιχεία του πίνακα διαστασιολόγησης της μονάδος 

παραγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τα επίσημα φυλλάδια των κατασκευαστών. 

Να δοθεί κατάλογος εγγυήσεων των κατασκευαστών για το σύνολο του προτεινόμενου εξοπλισμού. 

 

5.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

• ENISO 9001 για α) τον σχεδιασμό, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάστασης συστημάτων ιατρικών 

αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) σχεδιασμό, εγκατάσταση, έλεγχο και πιστοποίηση 

δικτύων ιατρικών αερίων και κέντρων διανομής ιατρικών αερίων γ) την συντήρηση και επισκευή 
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εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων 

• ISO 13485 για α) τον σχεδιασμό, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και εγκατάστασης συστημάτων ιατρικών 

αερίων και κενού και νοσοκομειακού εξοπλισμού β) σχεδιασμό, εγκατάσταση, έλεγχο και πιστοποίηση 

δικτύων ιατρικών αερίων και κέντρων διανομής ιατρικών αερίων γ) την συντήρηση και επισκευή 

εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων 

• Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 βεβαίωσης για την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

• ISO 14001 για σχεδιασμό, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων 

παροχής ιατρικών αερίων. 

Οι κατασκευάστριες/προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις για τα 

συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και όπου αυτά αναφέρονται: 

• EN ISO 9001:2008 

• EN ISO 13485:2003 

• ISO 14001:2004 

 

5.4 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι εργασίες να ξεκινήσουν εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης του Αναδόχου με το 

νοσοκομείο και θα ολοκληρωθούν εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών. 

Να ληφθεί υπόψη ότι οι εργασίες πρέπει να υλοποιηθούν με τα ακόλουθα μέτρα: 

• Την κατά το δυνατόν χαμηλότερη πρόκληση θορύβου, ειδικά σε ώρες κοινής ησυχίας 

• Την κατά το δυνατόν χαμηλότερη δημιουργία σκόνης και την λήψη των κατάλληλων μέτρων για τον 

περιορισμό της μακριά από τους χώρους των νοσηλευόμενων. 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, 

των νοσηλευόμενων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας, του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας 

καθώς και παντός τρίτου παρευρισκόμενου/διερχόμενου στο χώρο. 

 

5.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της εγκατάστασης Ιατρικών Αερίων θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και θα εκδίδεται έκθεση ελέγχου κατά ΕΝ ISO 7396 και ISO 

10083.  

 

5.6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση της εγκατάστασης Ιατρικών Αερίων θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του 

προμηθευτή, οποίος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και θα εκδίδεται έκθεση ελέγχου κατά ENISO 7397 και ISO 

10083. 

Για την παραλαβή της εγκατάστασης θα ελεγχθεί πρώτα ο εξοπλισμός αν είναι σύμφωνα με την προσφορά του 

Αναδόχου και κατόπιν θα γίνει δοκιμή λειτουργίας. 

Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα ( ένα έτος) με μέριμνα του Αναδόχου να γίνεται δειγματοληψία (σε 

συνεργασία με το νοσοκομείο) του παραγόμενου οξυγόνου και θα αποστέλλετε σε ειδικό εργαστήριο για 

ακριβή ανάλυση του περιεχομένου του παραγόμενου αερίου και πιστοποίηση της ποιότητας του οξυγόνου. Σε 

περίπτωση που θα βρεθούν αποκλίσεις από την προδιαγραφόμενη ποιότητα η οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα 

βλαβερά στοιχεία τότε θα σταματά η διαδικασία παραγωγής μέχρις ότου πιστοποιηθεί εκ νέου η ποιότητα. 

Κατά τη δοκιμασία αυτή θα μετρηθούν για 48 ώρες για κάθε γραμμή παραγωγής ξεχωριστά και ανεξάρτητα η 

συνολική κατανάλωση ενεργείας με μετρητή κιλοβατώρων που θα είναι εγκατεστημένος στον κεντρικό πίνακα 

της εγκατάστασης, σε παραγωγή οξυγόνου όση η απαιτούμενη από την διακήρυξη (τουλάχιστον ΩΚΕ). 
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Σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα παρακάτω 2 προσφερθέντα στοιχεία: 

Α) δυναμικότητα (>ΩΚΕ ανά πηγή) και 

Β) η ποιότητα παραγόμενου οξυγόνου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται παραπάνω,  

δεν παραλαμβάνεται η εγκατάσταση. 

Μέχρι την παραλαβή της εγκατάστασης δεν θα πάψει να λειτουργεί η τροφοδοσία του νοσοκομείου με 

οξυγόνο όπως ήταν εγκατεστημένη έως τότε έτσι ώστε σε περίπτωση μη παραλαβής της εγκατάστασης το 

νοσοκομείο Να λειτουργεί κανονικά. 

Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εγγύησης – συντήρησης για οποιονδήποτε λόγο που οφείλεται είτε 

στον εξοπλισμό είτε σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες (ποιότητα εξωτερικού αέρα κλπ) το παραγόμενο 

οξυγόνο δεν πληροί τις προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες 

(φίλτρα, συσκευές κλπ) που θα επαναφέρουν την ποιότητα του παραγόμενου οξυγόνου εντός των 

προδιαγραφών της σύμβασης. 

 

5.7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο Ανάδοχος να παραδώσει: 

• Κατάλογο υλικών, συνοδευόμενα από τα δελτία αποστολής τους. 

• Πιστοποιητικά υλικών 

• Δοκιμές συστήματος 

• Εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα (3 αντίγραφα) 

• Τεχνική Περιγραφή Υλοποιηθέντος Συστήματος 

• Σχέδια as-built όλων των εγκαταστάσεων, που να μπορούν να υποστούν επεξεργασία από πρόγραμμα 

Autocad 

• Τυπωμένα σχέδια τουλάχιστον Α3 (σε τρία αντίτυπα) 

• Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη, η 

ημερομηνία του οποίο να σηματοδοτεί το χρονικό σημείο έναρξης της εγγύησης των συστημάτων. 

 

5.8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση πλήρους και καλής λειτουργίας της εγκατάστασης για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

Ο Ανάδοχος να καταθέσει επί ποινής απόρριψης στην προσφορά του, τους ελέγχους και την αναλυτική 

προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης  για όλο τον επιμέρους εξοπλισμό και εξαρτημάτων της 

προσφερόμενης εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το ΓΝΠ δε θα ευθύνεται για καμία 

βλάβη του συστήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται με κανένα 

ποσό για εργασία, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. 

Επίσης να καταθέσει λίστα ανταλλακτικών και αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για όλη την διάρκεια της 

σύμβασης. Στην συντήρηση αυτή πρέπει να φαίνεται αναλυτικά για κάθε εξάρτημα υλικό και ανταλλακτικό ο 

έλεγχος που πρέπει να υπόκειται και ο χρόνος αντικατάστασής του.     

Τα παραπάνω να κατατεθούν έτσι όπως προτείνεται από τους κατασκευαστές ( να τεκμηριώνεται από επίσημα 

έντυπα των κατασκευαστών ) και από την νομοθεσία.   

Επιπλέον, ο προσφέρων θα δηλώνει γραπτώς ότι όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές θα είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα, καθώς επίσης ότι θα διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών και θα υπάρχει διαθεσιμότητα για 

την συντήρηση και την επισκευή τους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται με 

ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με την προσφορά του έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για άμεση διάθεση ανταλλακτικών για το χρονικό 

διάστημα που δηλώνει ο υποψήφιος ανάδοχος και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στο ΓΝΠ, σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πάψει να είναι αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου του 

συστήματος στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής είναι ο ίδιος, αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – 



 21/22 

κατασκευαστή σχετικά με τα ανταλλακτικά. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δεσμευθεί για άμεση 

διάθεση των ανταλλακτικών για την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος. 

Ο Ανάδοχος να αναλαμβάνει τη συντήρηση με ανταλλακτικά και αναλώσιμα του συστήματος παραγωγής 

οξυγόνου για δέκα (10) έτη από την ημέρα παραλαβής του. Το ΓΝΠ κατά τη διάρκεια πλήρους συντήρησης με 

ανταλλακτικά, η οποία περιλαμβάνει προληπτική – τακτική – έκτακτη (επανορθωτική) συντήρηση, δε θα 

επιβαρύνεται με κανένα άλλο επιπλέον ποσό πέραν αυτού που θα προκύπτει από την προσφορά. Στην 

Οικονομική του Προσφορά ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καθορίζει υποχρεωτικά την ετήσια 

αμοιβή του για την συντήρηση με ανταλλακτικά και αναλώσιμα του συστήματος, ώστε αυτή να είναι 

προκαθορισμένη για τα οχτώ (8) έτη μετά την εγγύηση. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, αλλά και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς συντήρησης του 

συστήματος να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κ.λπ. που θα παρακολουθείται και θα 

μονογράφεται από τους τεχνικούς του Αναδόχου και υπεύθυνο προσωπικό του Τεχνικού Τμήματος του ΓΝΠ. 

Σε περίπτωση βλάβης της πρώτης πηγής παραγωγής οξυγόνου το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες πρέπει η 

βλάβη να έχει αποκατασταθεί. 

Σε κάθε περίπτωση παράτασης του χρόνου αποκατάστασης πέραν των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

αναγγελλία της βλάβης, ο ανάδοχος για όλο τον χρόνο της σύμβασης υποχρεούται αναντίρρητα να καταβάλει 

το κόστος προμήθειας του υγρού Οξυγόνου από τη δεξαμενή υγρού οξυγόνου και από τις εφεδρικές συστοιχίες 

φιαλών της Νοσηλευτικής Μονάδας που θα καταναλωθεί λόγω της βλάβης σύμφωνα με την καταμέτρηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε να μην τεθεί σε καμία περίπτωση σε 

κίνδυνο η ζωή των ασθενών του Νοσοκομείου (εξαιρούνται λόγοι ανωτέρας βίας). 

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη συντήρηση του συστήματος πριν την πάροδο 

των δέκα (10) ετών σε περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του συγκεκριμένου 

συστήματος. 

Ο προσφέρων θα διαθέτει πλήρη οργάνωση για πολύχρονη τεχνική υποστήριξη μιας εγκατάστασης ιατρικών 

αερίων, με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών και λόγω των σημάτων ποιότητας 

που κατέχει, θα εγγυάται και θα καλύπτει την πλήρη υποστήριξη των προσφερομένων ειδών και μετά την 

πώλησή τους. 

Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβαίνει χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου στην πλήρη συντήρηση (εργασία – ανταλλακτικά και 

αναλώσιμα) του εξοπλισμού που εγκατέστησε (προληπτική, επισκευαστική, βελτιωτική κλπ) σύμφωνα με τις 

οδηγίες των κατασκευαστών και την τρέχουσα νομοθεσία. 

Η λειτουργία και η συντήρηση της εγκατάστασης, θα γίνεται βάσει γραπτών οδηγιών και πινάκων στην 

Ελληνική, που θα παραδοθούν στην ομάδα συντηρήσεων του νοσοκομείου μετά την αποπεράτωση της 

εγκατάστασης. Η εκπαίδευση του προσωπικού συντηρήσεως του νοσοκομείου θα γίνει δωρεάν από μηχανικούς 

του Αναδόχου/Προμηθευτή και θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που θα γίνεται συντήρηση από τον Ανάδοχο 

κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων ετών της λειτουργίας και εγγύησης του συστήματος. 

Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της εγγύησης και συντήρησης να έχει τη δυνατότητα τηλεπιτήρησης του 

συστήματος. 

 

5.9 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση, επί ποινή απόρριψης, για την συμμετοχή στην διαδικασία είναι η υποβολή 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης του προσφέροντα, ως αστικώς υπεύθυνου σύμφωνα με το νόμο 

(βάσει των διατάξεων του αστικού δικαίου περί αδικοπραξίας και των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 

2251/1994 περί ευθύνης παραγωγού). 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής 

ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών 

παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των 
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επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστημα διαρκεί η 

σύμβαση (από την εγκατάσταση του Αναδόχου έως και δύο (2) έτη μετά την παραλαβή της εγκατάστασης) 

καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από αναγνωρισμένη από 

το Ελληνικά Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. 

Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την σύμβαση, δηλαδή από την υπογραφή 

της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη, σωματική ή της περιουσίας 

συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του Αναδόχου, των ασθενών, των επισκεπτών του νοσοκομείου και θα 

οφείλεται σε αστοχία χειρισμού, λαθεμένης επέμβασης, πλημμελούς συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης 

εκτέλεσης καθηκόντων κλπ. του προσωπικού του Αναδόχου. 

Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του Εργοδότη από τον 

Ανάδοχο, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με οποιαδήποτε σχέση με τον 

Ανάδοχο του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε 

απαίτηση κατά του Εργοδότη, από ασθενείς, επισκέπτες κλπ. 

Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, από την ισχύουσα 

νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται 

στο έργο. 

5.10 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία είναι η απόδειξη της εμπειρίας για τουλάχιστον 

ένα συγκρότημα ίδιας ή μεγαλύτερη παροχής Ο2 για ιατρική χρήση, με βεβαίωση από το αντίστοιχο 

νοσηλευτικό ίδρυμα, της Ελλάδας ή του εξωτερικού (με τις απαιτούμενες από το νόμο επίσημες επικυρώσεις 

των εγγράφων). 

 

Εκτιμώμενο κόστος: Τετρακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (434.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

  


