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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                     Υίνο: 12/12/2022 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &                                                           Αξηζ. Πξση.: 63 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                                        

2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

           «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»                                        

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ                         

Πιεξνθνξίεο: Α. Μπισλά                    

Σει.: 2271350258                                                          

E-mail:promithion@xioshosp.gr 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ  ΜΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ» 

Π/Τ 20.000,00 

CPV: 24111900-4   

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

 

Σν Γ. Ν. Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ηνπ,  ιακβάλνληαο  

ππ’ όςηλ ηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 4/17-03-2022 (ΑΓΑ: Φ07Φ469073-Λ27) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο 2022.  

2. Σελ ππ’ αξηζ.33/16-09-2022 (ΑΓΑ:6ΞΡΣ469073-5Ζ) απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ 

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ε πξνκήζεηα «ΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΑΔΡΗΧΝ» γηα ηε θάιπςε ησλ  αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηελ 

αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξόζθιεζεο ζπιινγήο πξνζθνξώλ. 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 2373/14-11-2022 (6ΝΕ469073-Μ79) αλάιεςε πίζησζεο. 

4. Σελ ππ. αξηζ. 45/30-11-2022 απόθαζε Γ. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην» γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ. 

  

Πξνηίζεηαη  λα πξνβεί ζηελ ζύλαςε ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα  «ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ», κε ζθνπό  

ηελ εηήζηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ.  

Γηα ην ζθνπό απηό απεπζύλεη πξόζθιεζε κε αλνηρηή δηαδηθαζία ζπιινγήο πξνζθνξώλ πξνο θάζε 

ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη νηθνλνκνηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  
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Α΄  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ                                                                                                     
 

Αλαζέηνπζα Αξρή Γ. Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σίηινο 

πξνκήζεηαο/ Π/Τ 

CPV 

ΙΑΣΡΙΚΑ ΔΡΙΑ  Π/Τ 20.000,00 ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 17%  
(CPV:24111900-4 ) 

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ 1613.01 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 2373/14-11-2022 

 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
e-mail: promithion@xioshosp.gr  

Καηαιεθηηθή 

Ηκεξνκελία 

Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

19/12/2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:00 κκ. 

Σόπνο/ρξόλνο 

Γηεμαγσγήο 

Γηαγσληζκνύ 

Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  (Γξαθείν Πξνκεζεηώλ) 

20/12/2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00 πκ. 

Γεκνζηόηεηα 
 ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr 

Γηάξθεηα 

ζύκβαζεο 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ  

(Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά από απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο 

πξνζθνξώλ 

Δθαηόλ νγδόληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηελ ιήμε ηεο (άξζ.97, Ν.4412/16). 

Σερληθή θαη 

νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

Πεξηέρεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ ηερληθή 

επάξθεηα, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (θαζαξή αμία , 

ΦΠΑ, ζπλνιηθή ηηκή). Ζ ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 

(Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

Αμηνιόγεζε 

πξνζθνξώλ  

 

Ζ θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ρακειόηεξε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ 

θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο.  

mailto:promithion@xioshosp.gr
http://www.xioshosp.gr/
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Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

 

 

 

Ο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο απνζηέιιεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα νπνία λα έρνπλ ηζρύ 3 κήλεο πξηλ 

ηελ ππνβνιήο ηνπο:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

-   Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.4 ηνπ 

Ν.4412/16 όπσο ηζρύεη, ίζεο κε ην 4% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο. 
 

- Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απόξξηςεο – ν ρξόλνο παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξόκελσλ 

εηδώλ. Λόγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη 

εηνηκνπαξάδνηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ 

θξίλεη όηη ν ρξόλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

- Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

- Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ βξίζθνληαη ζε       

κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 σο απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο 

ιόγσλ απνθιεηζκνύ. 

- Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζεο πξνκήζεηαο θαη δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ ηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό . 

 

                                                                                                                         Η Γηνηθήηξηα  

                                                                                                         ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

 

 

                                                                                                                    Διέλε  Καληαξάθε 

 

Β΄ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΑΔΡΙΧΝ 

Οι προδιαγραφζσ αυτζσ αφοροφν διακίνθςθ φιαλϊν ιατρικϊν αερίων. Οι φιάλεσ που κα περιζχουν 

ιατρικά αζρια κα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικζσ για τθν αποκικευςθ του αερίου ςε αμιγϊσ 

αζρια μορφι ι υγροποιθμζνο υπό πίεςθ. Θα φζρουν ειδικά κλείςτρα αςφαλι και ςθμάνςεισ 

(χρωματιςμζνεσ και αναγραφόμενεσ ενδείξεισ) ςχετικζσ με τθν τυποποίθςθ των φιαλϊν και τα αζρια 

που περιζχουν, όπωσ ορίηονται από τον νόμο και τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Τπουργείο Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ, Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Ε.Λ.Ο.Σ). Οι 

χρωματιςμοί και τα κλείςτρα των φιαλϊν κα είναι ςφμφωνα με τα άρκρα 15 και 17 τθσ Τπουργικισ 

απόφαςθσ 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι επιπλζον επιςθμάνςεισ για τισ φιάλεσ 
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Νοςοκομειακϊν αερίων κα είναι ςφμφωνεσ με τθν Τ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Η πίεςθ 

ςτισ φιάλεσ ιατρικϊν αερίων που βρίςκονται ςε αζρια μορφι κακορίηονται για κάκε είδοσ ιατρικοφ 

αεριοφ ςτθν τεχνικι οδθγία ΣΕΕ 2491/86. Για τθν ςιμανςθ των φιαλϊν ιςχφει το άρκρο 3 τθσ Τ.Α 

1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).  

Οι ανάγκεσ του Νοςοκομείου Χίου, αφοροφν:  

Α. Οξυγόνο (O2)  (φιάλεσ των 10m3  με πίεςθ φιάλθσ Pφ>200  bar)  

Β. Οξυγόνο (O2)  (φιάλεσ του 1m3Pφ>150  bar)  

Γ. Οξυγόνο (O2)  (φιάλεσ των 2m3Pφ>150  bar)  

Δ. Διοξείδιο του Άνκρακα (CO2) (φιάλεσ των 6 kg)  

Ε. Πρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) (φιάλεσ των 28-38 kg)  

Οι τιμζσ προςφοράσ κα δοκοφν ξεχωριςτά για κάκε είδοσ. 

α) Για το Οξυγόνο (Ο2) (φιάλεσ του 1 m3, των 2 m3 και των 10 m3 οι προςφορζσ κα δοκοφν ανά 

τεμάχιο. 

 β) Για το Πρωτοξείδιο του Αηϊτου (N2O) και το Διοξείδιο του Άνκρακα (CΟ2) οι προςφορζσ κα δοκοφν 

ανά κιλό (kg). 

 γ) Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει επίςθσ να δϊςουν προςφορζσ για δοκιμι φιαλϊν και κλείςτρο 

φιάλθσ (δεςμευτικι τιμι χωρίσ να περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ).  

H κακαρότθτα του αερίου Οξυγόνου, του πρωτοξειδίου του Αηϊτου και του διοξειδίου του 

άνκρακα CO2 κα είναι όπωσ κακορίηεται από τον Ε.Ο.Φ και τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, ςυγκεκριμζνα: 

 Περιεκτικότθτα Ο2>99,5%,  

 περιεκτικότθτα ΝΟ2>98%, απαλλαγμζνα από αλκαλικότθτεσ, οξφτθτεσ, αλογόνα,υδρόκειο, 

μεκάνιο, φωςφίνθ, υγραςία κλπ. 

 Ο προμθκευτισ που κα αναδειχκεί, υποχρεοφται να παραδίδει τισ ποςότθτεσ των αερίων εντόσ 

ςιδθροφιαλϊν ςτο τμιμα του νοςοκομείου που υπάρχει θ ανάγκθ, με τοποθετημζνο το ροόμετρο, ςε 

όποιεσ περιπτώςεισ απαιτείται. Οι φιάλεσ που προορίηονται για το κζντρο οξυγόνου του 

Νοςοκομείου, κα παραδίδονται τοποκετθμζνεσ ςτο κζντρο,  παρουςία τθσ επιτροπισ παραλαβισ 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 7:00π.μ. – 14:30μ.μ.  

Κατά την παράδοςη, θα γίνεται ζλεγχοσ/επαλήθευςη τησ πίεςησ των  φιαλών, παρουςία του 

προμθκευτι, και τθσ επιτροπισ παραλαβισ, ι του υπεφκυνου τθσ μονάδασ/τμιματοσ του 

νοςοκομείου (εάν πρόκειται για ϊρεσ εκτόσ ωραρίου). 

Η παράδοςη των φιαλών θα είναι τμηματική, καθ’ όλη τη διάρκεια τησ ςφμβαςησ, ςφμφωνα με 

τισ ανάγκεσ του νοςοκομείου. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των φιαλϊν από τον προμθκευτι δεν θα υπερβαίνει τισ 24 ώρεσ (ςυνολικόσ 

χρόνοσ για τθν παραλαβι, πλιρωςθ και επιςτροφι) από τθν θμερομθνία ειδοποίθςισ του και 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου.  
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Η παραγγελίεσ προσ τον προμηθευτή θα γίνονται αποκλειςτικά από το τμήμα προμηθειών, το 

οποίο κα ςυγκεντρϊνει τισ ανάγκεσ των τμθμάτων. 

Όλεσ οι φιάλεσ που παραδίδονται ςτο Νοςοκομείο από τον προμθκευτι, κα ςυνοδεφονται από 

αυτοκόλλθτθ ταινία ςτθν οποία κα αναγράφονται: α) παρτίδα εμφιάλωςθσ, β) θμερομθνία 

εμφιάλωςθσ, γ) προβλεπόμενθ θμερομθνία κατανάλωςθσ του περιεχόμενου ιατρικοφ αερίου.  

Σο Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα ελζγχου τθσ ςφςταςθσ του περιεχομζνου των φιαλϊν. Αν το 

Νοςοκομείο απορρίψει τθν παραδιδόμενθ παρτίδα ιατρικοφ αερίου, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

τθν αντικαταςτιςει με δικά του ζξοδα 24ϊρου.  

ε περίπτωςθ που δεν παραδίδονται τα υπό προμικεια υλικά μζςα ςτα χρονικά όρια που 

παρζχονται ςτον προμθκευτι, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 32 του Π.Δ. 394/96 

(Κ.Π.Δ.) κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ φόρτωςθ – παράδοςθ.  

τθν τιμι του προϊόντοσ περιλαμβάνονται τα ζξοδα μεταφοράσ και όλα τα ενδιάμεςα ζξοδα τα 

οποία βαρφνουν τθν εταιρεία μζχρι τθν παράδοςι του προϊόντοσ ςτο Νοςοκομείο μασ. Τποχρζωςθ 

τθσ εταιρείασ είναι να παραλαμβάνει τισ άδειεσ φιάλεσ και να παραδίδει τισ γεμάτεσ ςτο τμιμα του 

νοςοκομείου που υπάρχει θ ανάγκθ, με τοποκετθμζνο το ροόμετρο, ςε όποιεσ περιπτϊςεισ 

απαιτείται. Οι φιάλεσ που προορίηονται για το κζντρο οξυγόνου του Νοςοκομείου, κα παραδίδονται 

τοποκετθμζνεσ ςτο κζντρο,  παρουςία τθσ επιτροπισ παραλαβισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 

7:00π.μ. – 14:30μ.μ. 

ε περίπτωςθ που το Νοςοκομείο υποςτεί βλάβθ λόγω αδυναμίασ του προμθκευτι να 

προμθκεφςει ιατρικά αζρια, τθν ευκφνθ φζρει ο προμθκευτισ. Ο προμθκευτισ οφείλει να εφαρμόηει 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί διακίνθςθσ, αποκικευςθσ και ελζγχου των φιαλϊν ιατρικϊν αερίων.  

Συχόν αποςτολι φιαλϊν ςτισ οποίεσ δεν κα ζχουν τθρθκεί οι κανονιςμοί, δεν κα 

παραλαμβάνονται από το Νοςοκομείο και κα είναι αιτία καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Οι φιάλεσ κα 

πρζπει να είναι χρωματιςμζνεσ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 

Συποποίθςθσ (ΕΛΟΣ) και τθσ Σ.Ο.ΣΕ.Ε. 2491/86 και του άρκρου 3 τθσ Τ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ 370/Β/9-6-

88.  

 Οξυγόνο: Άςπρο χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 22,91 mm και βιματοσ 1,814 

mm. 

 Πρωτοξείδιο του αηϊτου: Μπλε χρϊμα με κλείςτρο κθλυκό δεξιόςτροφο διαμζτρου 26mm και 

βιματοσ 1,50mm.  

 Άηωτο: Μαφρο χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 21,7mm και βιματοσ 1,814 

mm.  

 Διοξείδιο του άνκρακα: Γκρι χρϊμα με κλείςτρο αρςενικό δεξιόςτροφο διαμζτρου 21,7mm και 

βιματοσ 1,814mm.  

ΣΕΣ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ. Όλεσ οι φιάλεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον προμθκευτι 

κα ζχουν περάςει το επιβαλλόμενο από τθν Νομοκεςία τεςτ υδραυλικισ δοκιμισ ςφμφωνα με τθν ΤΑ 

14165/Φ17.4/373/28.7.93 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 15). Θα βρίςκονται δε εντόσ των χρονικϊν ορίων τθσ ιςχφοσ 
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του ελζγχου. Θα διακζτουν εξοπλιςμό για υδραυλικζσ δοκιμζσ φιαλϊν αντοχισ 300 Atm. (Να 

προςκομιςκεί πιςτοποιθτικό του Ε.Λ.Ο.Σ).  

ΚΛΕΙΣΡΑ ΦΙΑΛΩΝ  Σα κλείςτρα των φιαλϊν κα είναι καινοφργια και κα πλθροφν τουσ κανόνεσ 

καλισ λειτουργίασ και αςφάλειασ και τισ προδιαγραφζσ του Ε.Λ.Ο.Σ.  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για τισ φιάλεσ Οξυγόνου των 10 m3, και Αηϊτου, ο ςυνολικόσ όγκοσ αερίου 

(ςε m3 ) που παραλαμβάνεται υπολογίηεται από τον παρακάτω τφπο: V = VφxPφx Σ / Ρ xΣφ  όπου Vφ : 

ο όγκοσ τθσ φιάλθσ ςε m3Pφ: θ μετροφμενθ πίεςθ του αερίου μζςα ςτθ φιάλθ ςε bar Σ: θ κερμοκραςία 

αναφοράσ ςε οC (= 15 οC + 273οC = 288 οC)  Ρ: θ ατμοςφαιρικι πίεςθ (= 1 bar)  και Σφ : θ κατά τθν 

παραλαβι μετροφμενθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ςε οC 

Παράδειγμα: Μια φιάλθ όγκου Vφ = 50 lit = 0,050 m3 , που περιζχει αζριο ςε πίεςθ Ρφ = 200 bar, ςε 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ Σφ = 25οC, δίνει από τθν παραπάνω ςχζςθ V = 9,66 m3 . Η ίδια φιάλθ, 

ςτθν ίδια κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, όταν ζχει πίεςθ 140 bar δίνει όγκο V = 6,76 m3.  

υνεπϊσ και ςφμφωνα με τον παραπάνω τφπο, θ τιμι μονάδασ για τισ φιάλεσ 10 m3, αφορά πίεςθ 

φιάλθσ Ρφ=200bar, που αντιςτοιχεί για κερμοκραςία χϊρου 25 οC ςε 9,66 m3. 

Οι φιάλεσ Οξυγόνου του 10 m3 θα παραλαμβάνονται με βάςη το πλήθοσ των φιαλών, εφ’ όςον η 

πίεςη κάθε φιάλησ είναι τουλάχιςτον 200 bar. ε περίπτωςη που η πίεςη είναι μικρότερη, η φιάλη 

δεν θα παραλαμβάνεται. 

Οι φιάλεσ Οξυγόνου του 1 των 2 m3 θα παραλαμβάνονται με βάςη το πλήθοσ των φιαλών, εφ’ 

όςον η πίεςη κάθε φιάλησ είναι τουλάχιςτον 150 bar. ε περίπτωςη που η πίεςη είναι μικρότερη, η 

φιάλη δεν θα παραλαμβάνεται. 

Η πιςτοποίηςη τησ ποςότητασ όγκου αερίου ςε m3 θα γίνεται με ζλεγχο των πιζςεων όλων των 

φιαλών που παραδίδονται από τον προμηθευτή, εάν ο αριθμόσ των φιαλών είναι μζχρι δζκα (10). 

Αν οι φιάλεσ είναι πάνω από 10 κα γίνεται δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ ςε δζκα (10) φιάλεσ και εάν 

ζςτω και μία φιάλθ ζχει πίεςθ μικρότερθ από τθν προβλεπόμενθ, δεν κα παραλαμβάνεται, και ο 

ζλεγχοσ κα επεκτείνεται ςτο ςφνολο των φιαλϊν.  
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                                                            ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

Α/

Α 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜ

ΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ-

ΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟ-

ΛΟΓΙΜΟ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ-

ΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

17% 

1 
 

ΟΞΤΓΟΝΟ 

(Ο2) ΦΙΑΛΗ 

1m3 

230 ΦΙΑΛΗ 9,40 € 2.162,00 € 2.530,00 € 

2 
 

ΟΞΤΓΟΝΟ 

(Ο2)  ΦΙΑΛΗ 

2m3 

221 ΦΙΑΛΗ 10,26 € 2.266,67 € 2.652,00 € 

3 
 

ΟΞΤΓΟΝΟ 

(Ο2)  ΦΙΑΛΗ 

10m3 

250 ΦΙΑΛΗ 38,46 € 9.615,38 € 11.250,00 € 

4 
 

ΠΡΩΣΟΞΕΙΔΙΟ 

ΣΟΤ  ΑΖΩΣΟΤ 

(N2O) ΦΙΑΛΗ 

28-38kg 

340 Kgr 8,55 € 2.905,98 € 3.400,00 € 

5 
 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ 

ΣΟΤ 

AΝΘΡΑΚΑ 

(CO2) 

7 Kgr 20,51 € 143,59 € 168,00 € 

       
   20.000,00 €  
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