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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11166/23-03-2021 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια «Αερίων» με CPV 24100000-5 

O Προϋπολογισμός για την προμήθεια «Αερίων» ανέρχεται στις 43.289,83 € (Σαράντα τρεις χιλιάδες 

διακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Προμήθεια φαρμακευτικών αερίων (αέριο οξυγόνο, μίγμα πνευμονολογικού, πρωτοξείδιο του 

αζώτου, διοξείδιο του άνθρακα και υγρό άζωτο) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

«Ο Άγιος Ανδρέας». 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  

Η πλήρωση φιαλών με αέριο οξυγόνο, μίγμα αερίου (0,26%CO, 9.5%He σε συνθετικό αέρα), 

πρωτοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του άνθρακα, καθώς και δοχείου με υγρό άζωτο, σύμφωνα με 

τον παρακάτω πίνακα. 

A/A 
Περιγραφή φιάλης προς 

πλήρωση 

Αιτούμενη 
ποσότητα 

(γεμίσματα) 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

Μονάδα 

μέτρησης 

της τιμής 

Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο με 

ΦΠΑ 

1 Αέριο οξυγόνο σε φιάλη 
του 1m3 

20 
3,35 € Φιάλη 67,00 € 83,08 € 

2 Αέριο οξυγόνο σε φιάλη 
των 2,1m3 

550 
5,15 € Φιάλη 2.832,50 € 3.512,30 € 

3 Αέριο οξυγόνο σε φιάλη 
του 3m3 

20 
2,17 € Φιάλη 325,50 € 403,62 € 

4 Αέριο οξυγόνο σε φιάλη 
του 4m3 

20 
2,08 € Φιάλη 312,00 € 386,88 € 

5 Αέριο οξυγόνο σε φιάλη 
των 10,7m3 

150 
1,53 € m3 2.455,65 € 3.045,01 € 

6 Μίγμα αερίων (0,26%CO, 
9.5%He σε συνθετικό 
αέρα) σε φιάλες κράματος 
αλουμινίου, 
χωρητικότητας 2,1m3 

20 
170,00 € Φιάλη 3.400,00 € 4.216,00 € 

7 Υγρό άζωτο σε δοχείο των 
20lt 

20 
1,25 € Δοχείο 25,00 € 31,00 € 

8 Πρωτοξείδιο του αζώτου 
σε φιάλη των 37,5kgr 

100 
3,53 € kg 13.237,50 €  16.414,50 €  

9 Αέριο CO2 σε φιάλη των 
7,5kgr 

100 
6,00 € kg 4.500,00 €  5.580,00 €  

10 Αέριο CO2 σε φιάλη των 
35kgr ιατρικής 
καθαρότητας για 
εργαστηριακή χρήση 
(κλίβανο μικροβιολογικού) 

8 
21,00 Φιάλη 168,00 € 208,32 € 
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11 Μεταφορά Φιαλών 
1008 

6,00€ Φιάλη 6.048,00 € 7.499,52 € 

12 Κόστος μηνιαίου ενοικίου 
Πρωτοξείδιο του αζώτου 
σε φιάλη των 37,5kgr 

200 5,00 € Φιάλη 1000,00 € 1240,00 € 

13 Κόστος μηνιαίου ενοικίου 
φιαλών Αέριο CO2 σε 
φιάλη των 7,5kgr 

100 5,00 € Φιάλη 500,00 € 620,00 € 

14 Κόστος μηνιαίου ενοικίου 
φιαλών Αέριο CO2 σε 
φιάλη των 35kgr 

8 5,00 € Φιάλη 40,00 € 49,60 € 

Πίνακας 1 

Ο συνολικός αριθμός των φιαλών είναι 1008 τεμάχια. Η μονάδα μέτρησης της τιμής παραμένει 

σταθερή σύμφωνα με τον πίνακα 1.  

Οι φιάλες οξυγόνου, μίγματος αερίων και το δοχείο του υγρού αζώτου είναι ιδιοκτησίας του 

νοσοκομείου. Για αυτές τις φιάλες θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει την 

προσφορά του σύμφωνα με τον Πίνακα 2. 

Α) Τιμή Αερίου: 

1. Κόστος Προμήθειας Αερίου χωρίς Φ.Π.Α. στην μονάδα μέτρησης που αναφέρεται στον Πίνακα 1 

2. Κόστος Μεταφορικών Αερίου χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς Φ.Π.Α. (Δηλαδή το άθροισμα των Α 1, Α 2) 

Γ) Φ.Π.Α. 

Δ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  

A/A 
Περιγραφή 

φιάλης προς 
πλήρωση 

Αιτούμενη 
ποσότητα 

(γεμίσματα) 

Α) Τιμή Αερίου 

Β) Σύνολο 

Προσφερό

μενης 

τιμής χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό 

κόστος με 

Φ.Π.Α 

Προμήθεια 

Αερίου χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Κόστος 

Μεταφορικών 

Αερίου χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1 
Αέριο οξυγόνο 
σε φιάλη του 
1m3 

20  
  

  

2 Αέριο οξυγόνο 550      
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Πίνακας 2 

Το Νοσοκομείο δε διαθέτει φιάλες πρωτοξειδίου του αζώτου και αέριου CO2. Για αυτές τις φιάλες 

θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να αναφέρει στην προσφορά του το κόστος του μηνιαίου 

ενοικίου. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται στην προσφορά σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3: 

Α) Τιμή Αερίου: 

1. Κόστος Προμήθεια Αερίου χωρίς Φ.Π.Α. στην μονάδα μέτρησης που αναφέρεται στον Πίνακα 1 

2. Κόστος Μεταφορικών Αερίου χωρίς Φ.Π.Α. 

3. Κόστος μηνιαίας ενοικίασης φιαλών για τα είδη τα οποία το Νοσοκομείο δε διαθέτει φιάλες 

χωρίς Φ.Π.Α. (Πρωτοξείδιο του αζώτου σε φιάλη των 37,5kgr, Αέριο CO2 σε φιάλη των 7,5kgr, 

Αέριο CO2 σε φιάλη των 35kgr ιατρικής καθαρότητας για εργαστηριακή χρήση -κλίβανο 

μικροβιολογικού-) 

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής χωρίς Φ.Π.Α. (Δηλαδή το άθροισμα των Α 1, Α 2 και Α 3) 

Γ) Φ.Π.Α. 

Δ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.  

 

 

 

σε φιάλη των 
2,1m3 

3 
Αέριο οξυγόνο 
σε φιάλη του 
3m3 

20  
  

  

4 
Αέριο οξυγόνο 
σε φιάλη του 
4m3 

20  
  

  

5 
Αέριο οξυγόνο 
σε φιάλη των 
10,7m3 

150  
  

  

6 

Μίγμα αερίων 
(0,26%CO, 
9.5%He σε 
συνθετικό 
αέρα) σε 
φιάλες 
κράματος 
αλουμινίου, 
χωρητικότητας 
2,1m3 

20  

  

  

7 
Υγρό άζωτο σε 
δοχείο των 
20lt 

20  
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A/A 
Περιγραφή 

φιάλης προς 
πλήρωση 

Αιτούμενη 
ποσότητα 

(γεμίσματα) 

Α) Τιμή Αερίου 
Β) Σύνολο 

προσφερόμενης 

τιμής χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό 

κόστος 

με Φ.Π.Α 

Προμήθεια 

Αερίου 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Κόστος 

Μεταφορικών 

Αερίου χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Κόστος 

μηνιαίας 

ενοικίασης 

φιαλών  

8 

Πρωτοξείδιο 
του αζώτου 
σε φιάλη των 
37,5kgr 

200       

9 
Αέριο CO2 σε 
φιάλη των 
7,5kgr 

100       

10 

Αέριο CO2 σε 
φιάλη των 
35kgr 
ιατρικής 
καθαρότητας 
για 
εργαστηριακ
ή χρήση 
(κλίβανο 
μικροβιολογι
κού) 

8       

Πίνακας 3 

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να αναφέρει 

αναλυτικά τα εξής: 

 Το κόστος της μηνιαίας ενοικίασης για το είδος των φιαλών που είναι ιδιοκτησίας του 

Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον Πίνακα 1, διότι οι φιάλες αυτές ενδεχομένως να μην 

επαρκούν. Στόχος είναι όλα τα είδη των αερίων του πιο πάνω πίνακα να είναι πάντα 

διαθέσιμα στο Νοσοκομείο.  

 Το κόστος της υδραυλικής δοκιμής, που πιθανόν απαιτηθεί σε κάποιες φιάλες. 

 Το κόστος του κλείστρου και η αντικατάσταση αυτού, που επίσης είναι πιθανόν να 

απαιτηθεί. 

 Το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης του καλύπτρου ασφαλείας του κλείστρου της 

φιάλης. 

 Το κόστος της βαφής της χαλύβδινης φιάλης (απλής και ηλεκτροστατικής), εάν αυτή 

απαιτηθεί. 

Τα προσφερόμενα φαρμακευτικά αέρια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται 

από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία: 
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 Φαρμακευτικό οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417) Ο2≥99,5%, CO2≤300ppm, CO≤5ppm, 

H2O≤67ppm. 

 Ιατρικό άζωτο (Αρ. Μονογραφίας 1247): Ν2≥99,5%, CO2≤300ppm, CO≤5ppm, H2O≤67ppm, 

Ο2≤50ppm. 

Η καθαρότητα όλων των αερίων θα είναι όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες.  

Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ΕΝ 1089.03. Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών να είναι 

σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και 

οι επιπλέον επισημάνσεις για τις φιάλες Νοσοκομειακών αερίων να είναι σύμφωνες με την Υ.Α 

10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 

1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Όλες οι φιάλες θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της 

υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεση δοκιμής, πίεση 

λειτουργίας, βάρος κ.λπ. Επιπλέον στις φιάλες θα πρέπει να αναγράφεται και το bar code. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει όλες τις φιάλες σε έλεγχο παραλαβής πριν την 

εμφιάλωσή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 

10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ370 / Τεύχος Β΄ / 09-06-1988). Σε περίπτωση ο έλεγχος  

των φιαλών υποδείξει φιάλη ακατάλληλη προς πλήρωση, τότε η εταιρεία – υποψήφιος ανάδοχος, 

κατόπιν συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα του νοσοκομείου, θα πρέπει: 

 Να υποβάλει τη φιάλη σε υδραυλική δοκιμή. 

 Να αντικαταστήσει το κλείστρο της φιάλης. Το κλείστρο θα πρέπει να είναι καινούριο και να 

πληροί τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας, καθώς και τις προδιαγραφές του 

ΕΛΟΤ. 

 Να τοποθετήσει ή αντικαταστήσει το κάλυπτρο ασφαλείας του κλείστρου της φιάλης. 

 Να προβεί σε χρωματισμό της φιάλης με κατάλληλο κωδικό χρώμα που προβλέπεται από 

τον ΕΛΟΤ. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης από τον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με τις Αρχές και Κανόνες 

Καλής Παραγωγής, όπως υπαγορεύονται από την απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Φ. 62060 

(ΦΕΚ1586/Β/30-09-2010). 

2. Άδεια κυκλοφορίας του για το κάθε είδος φαρμακευτικού αερίου ξεχωριστά από τον ΕΟΦ 

3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 για εμφιάλωση, διανομή και εμπορία ιατρικών αερίων. 
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4. Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την ΕΒΕΤΑΜ σχετικά 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 (ΦΕΚ2039/Β/13-09-2011). 

5. Τον εν ισχύ ADR, ώστε να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς / φορτοεκφόρτωσης 

επικίνδυνων υλικών. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος να αναφέρει ρητά στην προσφορά του την χωρίς χρέωση παρακολούθηση 

και ιχνηλασιμότητα των φιαλών, τόσο αυτών ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, όσο και των δικών του. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες από τις εγκαταστάσεις του Γ. 

Ν. Πατρών και να τις επιστρέφει γεμάτες τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά, εφόσον δεν απαιτείται 

υδραυλική δοκιμή ή / και αντικατάσταση κλείστρου. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκομίσει πρόγραμμα παραλαβής και παράδοσης των φιαλών με την κατάθεση της προσφοράς 

τους. Κάθε φορά που παραλαμβάνει φιάλες θα πρέπει να καταγράφονται οι σειριακοί αριθμοί 

(serial numbers) των φιαλών που αποστέλλονται στην εταιρεία. Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει σε 

κάθε παράδοση να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των χορηγουμένων φιαλών, 

αναφέροντας το σειριακό αριθμό αυτών (serial number), την ημερομηνία διενεργείας της 

τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών, καθώς και την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου 

ιατρικού αερίου προϊόντος αυτών., ώστε να μη χάνεται η ιχνηλασιμότητά τους. Τα παραπάνω να 

είναι καταγεγραμμένα σε έντυπα του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που απορριφθεί τμήμα της παραλαβής, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την 

αντικαταστήσει εντός 24 ωρών στην ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς επιπλέον χρέωση. Ειδάλλως θα 

κηρυχθεί έκπτωτος. 

 

 


