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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας 
ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση «Γεννήτριας Οξυγόνου(Σύστημα παροχής με 
συγκεντρωτές οξυγόνου ιατρικής χρήσης» του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας με κριτήριο 
κατακύρωσης τη  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής  
προϋπολογισμού 37.100,80€ με ΦΠΑ. 
 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ009236931 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ ΣΥΝ 23η έκτακτη 22-09-2021 Απόσπασμα Πρακτικού Θέμα 1ο απόφαση (με ΑΔΑ: 

ΨΜΥΓ4690ΒΧ-ΣΜΖ) του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας, τρόπου 

χρηματοδότησης, δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών 

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 1160/22-09-2021 με αριθμό απόφασης(ΑΔΑ:ΨΒΤΖ4690ΒΧ-ΩΩ0) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 37.100,80€ (συμπ. 

ΦΠΑ ) για το οικ. Έτος 2021 σε βάρος του Κ.Α.Ε: 9429 για την προμήθεια και εγκατάσταση 

«Γεννήτριας Οξυγόνου(Σύστημα παροχής με συγκεντρωτές οξυγόνου ιατρικής χρήσης» 

Ελληνική



9. Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ009245577 

10. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την προμήθεια και εγκατάσταση  
«Γεννήτριας Οξυγόνου(Σύστημα παροχής με συγκεντρωτές οξυγόνου ιατρικής χρήσης)»   του Γ.Ν 
Λευκάδας όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών που 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης. 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ 

ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 

Απαιτούμενη παροχή Π.Αέρα 150 Nm3/h 

Πίεση εξόδου 6,0 bar 

Καθαρότητα παραγόμενου Ο2 93% 

Περιλαμβάνονται: 

Κεντρική μονάδα ελέγχου 

Ενσωματωμένη λειτουργία καταγραφής και 

απεικόνισης των λειτουργιών και των 

μετρήσεων  

Δυνατότητα remote control μέσω Ethernet. 

Ελεύθερες επαφές Relay, για σηματοδότηση 

συναγερμών και σφαλμάτων  

Φίλτρα εισόδου( Fine filter και Active carbon) 

Ρυθμιστής πίεσης εισόδου και εξόδου 

Pressure transducer για μέτρηση πίεσης 

εξόδου 

Φίλτρο εξόδου Microfilter 

Βακτηριολογικό φίλτρο αποστειρώσεως 

(σώμα και φυσίγγιο) 

Ρυθμιστής ροής παραγόμενου Ο2 

ΣΕΤ 1 

 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ MO2CSS 1730 (93% +3-

15,6 Nm3/h 

SET 1 

 ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΓΑΛΒ. Μ-Ε 500lt (ΚΘ) 11 bar pc 2 

 ΞΗΡΑΝΤΗΡΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ drytec (type SDE-310) 

305 m3/h 

pc 1 

 ΦΙΛΤΡΟ Π.ΑΕΡΑ 300 m3/h RA,RB,CA,RF pc 3 



(ΠΛΗΡΕΣ) 

 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ GSMABP 1020S 

240m3/h@7bar/288@10b(ΠΛΗΡΕΣ) 3/4”  

pc 1 

 ΦΙΛΤΡΟ Π.ΑΕΡΑ 105 m3/h RA, RB, CA,RF 

(ΠΛΗΡΕΣ) 

pc 1 

 ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ 6-ΑΕΡΙΩΝ G.S. (ethernet) ( 

L6) MGSAPL6 

pc 1 

 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (0.1 

– 96%) “ZRC” 

 

pc 

 

1 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 29.920,00 

 ΦΠΑ 7.180,80 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 37.100,80 

 
 
 

  

• Η πιθανή δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.100,80€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

(προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 29.920,00€ ,ΦΠΑ 24%: 7.180,80€) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 

9429αν. 

• Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα η μέχρι  οριστικής 

παράδοσης  του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση 7.1 της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, monograph 2455 

(και της εγκυκλίου ΕΟΦ ΑΠ 22288 28/03/2011), τέθηκε σε ισχύ από 1ης Απρίλιου 2011 , η 

δυνατότητα  χρήσης   οξυγόνου ιατρικής χρήσης, καθαρότητας 93%, V/V, το όποιο  παρέχεται από 

συγκεντρωτές/ γεννήτριες   Οξυγόνου, τεχνολογίας προσρόφησης  (Pressure Swing Adsorption ,PSA). 

 

Στο ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, υπάρχει εγκατεστημένη διπλή γραμμή παραγωγής οξυγόνου ιατρικής 

χρήσης.  Η νέα γραμμή παραγωγής οξυγόνου, θα αποτελεί επέκταση/αναβάθμιση  του 

υφιστάμενου συστήματος παροχής οξυγόνου του νοσοκομείου μας (τρίτη παραγωγής , αύξηση της 

ικανότητας παροχής και αύξηση του συντελεστή ασφάλειας ).  

Η νέα γραμμή παραγωγής οξυγόνου θα πρέπει να συνεργάζεται με την υφιστάμενη 

εγκατάσταση καθώς επίσης  να υπάρχει συμβατότητα ως προς έλεγχο των γραμμών παραγωγής 

ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα και ευελιξία του συστήματος. Θα πρέπει  να 

δύναται να εφαρμοστεί μονάδα διαχείρισης των τριών γραμμών παραγωγής με το κατάλληλο 

αυτόματο πίνακα ελέγχου . Επίσης για λόγους αποτελεσματικότερης συντήρησης και διαχείρισης  

της λειτουργίας  /συντήρησης των συστημάτων θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα ανταλλακτικών. 

 

 

 

 

Η γραμμή παραγωγής Ο2, θα περιλαμβάνει: 

• ένα (1) ψυκτικό ξηραντήρα 

• ένα (1) πλήρες συγκρότημα φίλτρων επεξεργασίας πεπιεσμένου αέρα 

• αεριοφυλάκια 

• γεννήτρια Ο2, με ενσωματωμένο αναλυτή Ο2 

• ένα (1) πλήρες συγκρότημα φίλτρων παραγόμενου Ο2 (fine and sterile) 

• οξυγονοφυλάκια 

 

 

 

Οι  γραμμές παραγωγής Ο2, θα έχουν την δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας 

MASTER/SLAVE,  ώστε να υφίστανται παρόμοια καταπόνηση και να υπάρχει υψηλή εφεδρεία ως 

προς την παραγωγή του οξυγόνου, δηλαδή: 

 

• κυκλικά (η μια σε λειτουργία και η άλλη/άλλες σε αναμονή, με εναλλαγή της λειτουργία της 

κάθε μιας, σε προκαθορισμένο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα)  

• συμπληρωματικά / υποστηρικτικά, δηλαδή παράλληλη λειτουργία,  σε περίπτωση 

αυξημένης ζήτησης 

 



 

 

Γενικά στοιχεία  

 

Ο προσφέρων θα είναι κάτοχος των παρακάτω συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: 

• ΕΝ ISO 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 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. 

• Της 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. 

 

 

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

εγκαταστάσεις ιατρικών  αερίων,   θα 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 ρυθμιστές πίεσης Ιατρικών Αερίων. 

• ΕΟΦ ΑΠ:23151/7-3-2016,  «Περί Ιατρικών Αεριών »  

 

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, 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:  

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

and vacυυm)  

• 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.49727/26-4-2010 Έγκριση προδιαγραφών Η.Μ εγκαταστάσεων των 

κύριων τμημάτω 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  

• μη χρήσης αλογονομένων πολυμερών Non-Halogenated Polymers DIR – 050-0901  

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

λοιπές εγκαταστάσεις. 

 

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

πινάκων στην Ελληνική, που παραδίδονται στην ομάδα συντηρήσεως της νοσηλευτικής μονάδας 

μετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης. Η εκπαίδευση του προσωπικού συντηρήσεως του 

νοσοκομείου θα γίνεται δωρεάν από μηχανικούς του αναδόχου/προμηθευτή. 

 

Ο  προσφέρων θα διαθέτει πλήρη οργάνωση για πολύχρονη τεχνική υποστήριξη μιας 

εγκατάστασης ιατρικών αερίων, με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών των προσφερομένων 

ειδών και λόγω των σημάτων ποιότητας που κατέχει, θα εγγυάται και θα καλύπτει την πλήρη 

υποστήριξη των προσφερομένων ειδών και μετά την πώληση τους. 

 

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

καινούργια και αμεταχείριστα, καθώς επίσης ότι θα διαθέτει μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών 

και θα υπάρχει διαθεσιμότητα για την συντήρηση και την επισκευή τους. 

 

Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν μονάδα παραγωγής ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην 

Ελλάδα και τα προϊόντα που προσφέρουν, φέρουν CE mark ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

οφείλουν, για την παρούσα διαδικασία -επί ποινή απόρριψης-, να κατέχουν και να προσκομίσουν 

Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων που παράγουν από τον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1.1 του Ν.1316/83. 

 

 

Βεβαίωση εμπειρίας / Τεχνική επάρκεια  

 

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

αναφορικά με έργα εγκαταστάσεων συστημάτων παραγωγής Ο2 για ιατρική χρήση, με βεβαίωση 

από το αντίστοιχο νοσηλευτικό ίδρυμα. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη τεχνική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα 

τουλάχιστον τριών (3) ετών. Η τεχνική εμπειρία/ επάρκεια θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση 

καταλόγου με έργα  εγκαταστάσεων συστημάτων παραγωγής Ο2 για ιατρική χρήση, που έχει 

προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ίδιος επιτυχώς και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα συγκρότημα 

ίδιας ή μεγαλύτερης παροχής, σε ένα νοσοκομείο ή κλινική. 

 



Έλεγχος και πιστοποίηση  

 

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.  

 

Ασφάλιση αστικής ευθύνης  

  

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). 

 

Τεχνική περιγραφή 

 

 

Το συγκρότημα θα αποτελεί  μια (1) πλήρη γραμμή παραγωγής οξυγόνου, ικανότητας παροχής 

οξυγόνου ≥15 Nm3/h (η παροχή αναφέρεται/ορίζεται  σε  κανονικές συνθήκες, ΚΣ), και ονομαστικής 

πίεσης εξόδου 6,0 bar και θα  συνεργάζεται με το υφιστάμενο συγκρότημα παραγωγής Ο2 / κέντρο 

φιαλών Οξυγόνου / δεξαμενή υγρού Ο2. 

 

Το συγκρότημα θα φέρει σήμανση CE ιατροτεχνολογικών προϊόντων, class II b  και θα είναι 

σύμφωνο 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, θα είναι 

σύμφωνα με την έκδοση 7.1 της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, ΕΟΦ ΑΠ22288 και το πρότυπο ISO 

10083:2006 και θα πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

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 

 

 

Αναλυτικά, η γραμμή  παραγωγής οξυγόνου θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

 

Παραγωγή και αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα 

 

Η παραγωγή του πεπιεσμένου αέρα θα πραγματοποιείται από υφισταμένους αεροσυμπιεστές, 

η διαθέσιμη παροχή πεπεισμένου αέρα είναι 200 m3/h @ 9...10 bar. 

 

 

Η αποθήκευση του π.αέρα θα γίνεται σε αεροφυλάκιο/α , συνολικής χωρητικότητας 1000 

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/τα αεροφυλάκια θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ (εσωτερικά/εξωτερικά) και  θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών (σύμφωνα με οδηγία 97/23/EC ή 2014/68/EU ή 2014/29/ 

EU). 

 

Γενικά χαρακτηριστικά αεροφυλακίου/ων: 

 

Τύπος : Κατακόρυφο, Μεταλλικό 

Όγκος : 1000 LT  (συνολικά) 

Εσωτερική/εξωτερική 

επεξεργασία 
: γαλβανισμένα εν θερμώ 

Θερμοκρασία : -10ºC  εως 80ºC 

Μέγιστη πίεση δοκιμής   : 16,5bar. 

Πίεση λειτουργίας : 11,5bar (max). 

 

 

 

 

Επεξεργασία πεπιεσμένου αέρα 

 

Αποτελείται από ένα (1) ξηραντήρα  ψυκτικού τύπου και από μία διάταξη/σειρά φίλτρων 

επεξεργασίας του αέρα, ώστε ο παραγόμενος αέρας να είναι κλάσης 1.4.1 κατά  ISO 8573-1. 

 

Για την διαστασιολόγηση της παροχής του ξηραντήρα θα λαμβάνονται συντελεστές διόρθωσης  

για τις εξής συνθήκες:  

1. Πίεση λειτουργίας 7 bar g 

2. Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C, κατ΄ ελάχιστον 

3. Μέγιστη θερμοκρασία π. αέρα στο σημείο  εισόδου   50°C κατ΄ ελάχιστον  



4. Σημείο δρόσου  +3 ºC PDP  για τις προαναφερθείσες συνθήκες, 1,2 και 3  

 

Ο ξηραντήρας θα είναι ψυκτικού τύπου,  αερόψυκτος, των παρακάτω τεχνικών 

χαρακτηριστικών: 

 

Παροχή : ≥ 300  m3/h  @  7 bar 

Σημείο δρόσου : +3 0C 

Μέγιστη πίεση εισόδου : 14 bar 

Μέγιστη θερμοκρασία αέρα 

εισόδου 
: 600C 

Ψυκτικό μέσο : R134a/R404Α/R407C 

Ηλεκτρική τροφοδοσία : 230 Vac/50 Hz 

Στάθμη θορύβου στο 1 μ : < 70 dbA 

 

Ο ξηραντήρας θα  φέρει όργανο ένδειξης του σημείου δρόσου, ενδείξεις για τα διάφορα 

σφάλματα καθώς και ψυχρή επαφή για σηματοδότηση των σφαλμάτων του. 

 

Στην είσοδο του ψυκτικού ξηραντήρα θα τοποθετηθεί διάταξη  επεξεργασίας του αέρα,  που θα 

περιλαμβάνει ένα (1) φίλτρο σωματιδίων/αερολυμάτων βαθμού 1 micron.  

Στην είσοδο της γεννήτριας Ο2 θα 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  θα είναι ικανότητας παροχής τουλάχιστον όση η παροχή από αεροσυμπιεστή/ες και 

θα φέρουν πιστοποίηση κατά ISO 12500, θα είναι δε τύπου φυσιγγίου και  ανάλογα με τη βαθμίδα 

θα είναι εφοδιασμένα με τα παρακάτω : 

• Αυτόματη βαλβίδα εκκενώσεως συμπυκνωμάτων μηδενικής απώλειας 

• Διαφορικό μανόμετρο για τον έλεγχο της καθαρότητας του φίλτρου    

• Δείκτη κατεύθυνσης ροής ρευστού 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προαναφερομένων φίλτρων  θα είναι: 

 

1.Φίλτρο συγκράτησης  σωματιδίων/ αερολυμάτων μέχρι 1micron,  κατάλοιπα ελαίου 0,1 mg/m3 

(0,1ppm) . 

Παροχή  : ≥ 200 Νm3/ h  @ 7bar 

Βαθμός/ικανότητα  

κατακράτησης   

: 1 micron 

Βαθμός απόδοσης : ≥ 99,95 % 

Περιεκτικότητα λαδιού 

στους 20°C 

: 0,1 mg/m3 ,   0,1 ppm 

Θερμοκρασία λειτουργίας : min. 1°C / max. 60° C 

ΔP νέου φίλτρου : < 60 mbar 

ΔP κορεσμένου φίλτρου : < 140 mbar 



Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16 bar 

Κατεύθυνση ροής : Εσωτερικά/Εξωτερικά 

 

 

 

2.Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων/αερολυμάτων μέχρι 0,01 micron,  κατάλοιπα ελαίου 0,01 

mg/m3 (0,01ppm) 

 

Παροχή  : ≥ 200 Νm3/ h  @ 7bar 

Βαθμός/ικανότητα  

κατακράτησης   

: 0,01 micron 

Βαθμός απόδοσης : ≥ 99,99 % 

Περιεκτικότητα λαδιού 

στους 20°C  

: 0,01 mg/m3   ,   0,01 ppm 

Θερμοκρασία λειτουργίας : min. 1°C / max. 80° C 

ΔP νέου φίλτρου  : <  80 mbar 

ΔP κορεσμένου φίλτρου  : <  200 mbar 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16 bar 

Κατεύθυνση ροής  : Εσωτερικά/Εξωτερικά 

 

 

 

3.Φίλτρο συγκράτησης ατμών και κατάλοιπων ελαίου (ενεργού άνθρακα) 0,003 mg/m3 

 

Παροχή   : ≥ 200 Νm3/ h  @ 7bar 

Βαθμός/ικανότητα  

κατακράτησης   

: 0,003 mg/m3 (μετά από φίλτρο 

συγκράτησης σκόνης μέχρι 0,01μικρά  / 

ελαίου 0,01 mg/m3) 

Θερμοκρασία λειτουργίας : min. 1°C / max. 50° C 

ΔP νέου φίλτρου  : < 250 mbar 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16 bar 

Κατεύθυνση ροής  : Εσωτερικά/Εξωτερικά 

 

Παραγωγή και αποθήκευση αερίου οξυγόνου 

 

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

παράγει αέρα εμπλουτισμένο σε οξυγόνο, με περιεκτικότητα σε   Ο2, 93% V/V (κ.ο.).  

 

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 ).  

 

Η  γεννήτρια οξυγόνου θα 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  

 

Κατά την λειτουργία της γεννήτριας οξυγόνου,  το παραγόμενο Ο2 θα αποθηκεύεται σε   

ξεχωριστά δοχεία παραγόμενου αερίου και ταυτόχρονα  θα τροφοδοτείται το δίκτυο του Ο2 

ιατρικής χρήσης. Το αέριο προϊόν που παράγεται κατά την φάση αναγέννησης του προσροφητικού 

υλικού είναι αέρας εμπλουτισμένος σε Ν2, που περιέχει 8...12% Ο2. Αυτό πρέπει να 

οδηγείται/απορρίπτεται στο περιβάλλον μέσω κατάλληλου δίκτυο αγωγών (PVC) για λόγους 

ασφαλείας του προσωπικού (αποφυγή δημιουργίας επικίνδυνης ατμόσφαιρας χαμηλής 

περιεκτικότητας σε οξυγόνο – ασφυξία). 

 

Η σύνθεση  του   παραγόμενου  Ο2 θα 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 εταιρεία  κατασκευής  της/των προσφερομένων   γεννητριών Ο2, θα είναι  πιστοποιημένη 

κατά ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. 

 

Η γεννήτρια  Ο2, τεχνολογίας  PSA, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

1) μια (1) ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου  με οθόνη και ενδεικτικές λυχνίες LED, για 

λειτουργία/χειρισμό της γεννήτριας, την απεικόνισης όλων των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών,  σφαλμάτων και ένδειξης   όλων των μετρουμένων μεγεθών  

2) 3 τρόπους (mode)  λειτουργίας:   ΣΥΝΕΧΗΣ (σταθερός χρονισμός),  ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  για εξοικονόμηση ενέργειας υπό συνθήκες μειωμένης ζήτησης Ο2 

(μεταβλητός χρονισμός) και  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ECO για περαιτέρω μείωση κατανάλωσης  

ενέργειας με χρήση ειδικών παραμέτρων/αλγορίθμου μεταβλητού χρονισμού  

 

3) δυνατότητα λειτουργίας Αυτόματης Επανεκκίνησης  

4) λειτουργία Αυτόματης Διακοπής σε περίπτωση σφάλματος, χαμηλής καθαρότητας, 

σφάλματος στον αναλυτή Ο2 ,ή αποσύνδεσής του, ή υψηλής πίεσης εισόδου  

5) χρήση βαλβίδων NC, για ασφάλεια σε περιπτώσεις σφαλμάτων ή διακοπών 

ρεύματος  

 

6) δυνατότητα λειτουργίας Master/Slave  όταν υπάρχει και δεύτερη γεννήτρια Ο2 

7) δυνατότητα λειτουργίας εναλλαγής λειτουργίας μεταξύ δυο γεννητριών  Ο2 σε 

προκαθορισμένο προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα, όταν υπάρχει και δεύτερη 

γεννήτρια Ο2 

8) ένα (1) ενσωματωμένο και ανεξάρτητο οξύμετρο ακριβείας για τον έλεγχο της 

λειτουργίας της, αποτελούμενο από:  ένα (1) αισθητήριο zirconium O2, ένα (1)  

αναλυτή καθαρότητας  Ο2 προγραμματιζόμενης λειτουργίας, και 

μετρήσεις/ενδείξεις μέγιστης/ελάχιστης τιμής 

9) ένα (1) ενσωματωμένο  αισθητήρα Dew Point, για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε 

υγρασία του αέρα εισόδου ή του παραγόμενου O2 



10) δυο (2) αναλογικούς αισθητήρες πίεσης, Pressure Transducer 4..20 mA,  για μέτρηση 

αντίστοιχα της  πίεσης παραγόμενου O2 και της πίεσης Αέρα εισόδου  

11) ένα (1) μετρητή ροής παραγόμενου O2, με ενδείξεις στιγμιαίας παροχής σε Νm3/h, 

μετρήσεις/ενδείξεις μέγιστης τιμής και μετρητή συνολικής κατανάλωσης σε Νm3  O2  

12) ανεξάρτητες ψηφιακές εισόδους για την δυνατότητα τηλεχειρισμού 

13) μια (1) ψηφιακή έξοδο (relay με διαθέσιμες επαφές C/NC/NO) για σηματοδότηση 

των σφαλμάτων λειτουργίας της 

14) θύρα RJ45, για σύνδεση με δίκτυο Ethernet, και online παρακολούθηση μέσω Η/Υ, 

υποστήριξη πολλών χρηστών ταυτόχρονα  

15) ενσωματωμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας MODBUS TCP/IP (για σύνδεση σε 

συστήματα BMS) 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Γεννήτριας  Ο2: 

 

Πίεση  π. αέρα εισόδου : 7..10 bar(g) 

Ποιότητα π. αέρα  εισόδου : Class  1.4.1    ISO 8573.1 

Καθαρότητα παραγόμενου Ο2 : 93%, ±3 , V/V  (κ.ο.) 

Παροχή παραγόμενου Ο2 :  ≥ 15  Nm3/h   

Πίεση παραγόμενου Ο2,  : 6,0 bar(g), ±10% 

Στάθμη θορύβου : ≤ 80 dB(A) 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος : +10ºC….+40ºC 

Υψόμετρο : ≤ 500m   asl 

Ηλεκτρική παροχή : 1Ph,  230Vac/50Hz 

Ηλεκτρική κατανάλωση : 100W  

 

Η  γεννήτρια Ο2, τεχνολογίας  PSA, θα είναι εφοδιασμένη με ειδική διάταξη διατήρησης της 

καθαρότητας του παραγόμενου προϊόντος  εντός εύρους   ± 3 μονάδων σε σχέση με την  

ονομαστική καθαρότητα του συγκροτήματος,   για όλο το εύρος των παροχών που ορίζεται . 

 

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). 

 

Σε περίπτωση μεγαλύτερης στιγμιαίας κατανάλωσης σε σχέση με τη δυναμικότητα της 

γεννήτριας Ο2, αυτή θα καλύπτεται από τις άλλες πηγές O2 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 . 

 

Στην έξοδο της γραμμής εξόδου της Ο2 γεννήτριας θα τοποθετηθούν, ένα (1) φίλτρο 

κατακράτησης σωματιδίων και ένα (1) φίλτρο αποστείρωσης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προαναφερόμενων φίλτρων  θα είναι: 



 

1. Φίλτρο  κατακράτησης σωματιδίων  έως 1micron, κατάλληλο για χρήση με Ο2  

 

Παροχή  : ≥ 60 Νm3/ h @ 7bar 

Βαθμός/ικανότητα  

κατακράτησης   
: 1 micron 

Βαθμός απόδοσης : ≥99,9 % 

Θερμοκρασία λειτουργίας : min. 1°C / max. 100° C 

ΔP νέου φίλτρου  : < 60 mbar 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16 bar 

Κατεύθυνση ροής  : Εξωτερικά /Εσωτερικά 

 

 

2. Ειδικό φίλτρο αποστειρώσεως (sterile filter), για την παρακράτηση του μικροβιακού φορτίου    

 

Παροχή  : ≥ 60m3/h @7bar 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 12 bar 

Μέγιστη διαφορική πίεση  : 5 bar @ 25 ºC 

Αλλαγή φυσιγγίου : ΔP > 2 bar @ 25 ºC 

Θερμοκρασία λειτουργίας : -20ºC  έως 150ºC 

Ικανότητα φίλτρου : 0,01 μm 

Βαθμός απόδοσης : > 99,99%  at 0.2 μm 

LRV : > 7 /cm2 στην Brevundimonas Diminuta 

Κύκλοι αποστείρωσης : 100 (τυπικά) at 121ºC 

Τυπική διάρκεια : 12 μήνες 

 

 

Η αποθήκευση του παραγόμενου οξυγόνου θα γίνεται σε αεροφυλάκιο, συνολικής 

χωρητικότητας 1000 λίτρων, με εισόδους και εξόδους για τη σύνδεση της/των  Ο2 γεννητριών και 

του δικτύου μέσω λυομένων συνδέσμων, με βαλβίδες ασφαλείας και μανόμετρα.  

 

Το/τα  αεροφυλάκια θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ (εσωτερικά/εξωτερικά) και  θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών (σύμφωνα με οδηγία 97/23/EC ή 2014/68/EU ή 2014/29/ 

EU). 

 

Γενικά χαρακτηριστικά οξυγονοφυλακίου: 

 

• Τύπος : Κατακόρυφο, Μεταλλικό 

• Όγκος : 1000 LT 

• Θερμοκρασία : -10ºC  εως 80ºC 

• Μεγίστη πίεση δοκιμής  :16,5bar. 

• Πίεση λειτουργίας: 11bar (max). 

 

 

 



Αυτόματο σύστημα  ελέγχου, συναγερμών  και τηλεπιτήρησης 

 

Όλα τα συστήματα, ήτοι: κέντρο παραγωγής αέρα για παραγωγή Ο2 καθώς και η γεννήτρια/ιες 

Ο2 θα παρακολουθούνται μέσω ενός (1) συστήματος ελεγχου, συναγερμών και τηλεπιτήρησης 

σύμφωνα με EN ISO 7396-1.  

Όλοι παράμετροι του συγκροτήματος παραγωγής Ο2 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 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 και  θα είναι συμβατό με  Modbus TCP/IP  για την 

σύνδεση με BMS του νοσοκομείου. 

 

Επίσης το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο μέσω internet, 

(real time 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, θα παρακολουθούνται τα 

παρακάτω μεγέθη (κατ’ ελάχιστον): 

1. Τα σφάλματα λειτουργίας αεροσυμπιεστή/ων 

2. Πίεση δικτύου αέρα,  Σημείο δρόσου και θερμοκρασία Π. Αερα 

3. Σφάλματα γεννήτριας/ων  οξυγόνου  

4. Πίεση παραγόμενου Ο2,  πίεση δικτύου Ο2 

5. Καθαρότητα του  παραγόμενου Ο2 

6. Παροχή παραγόμενου Ο2  

7. Πίεση φιαλών υψηλής πίεσης (Α/Δ) Ο2  

 

Δίκτυο σωληνώσεων / διασύνδεση συσκευών 

 

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

άλλων πηγών παροχής οξυγόνου / ιατρικού αέρα και του απαιτούμενου τμήματος δικτύου για την 

σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο Ο2 / ιατρικού αέρα, θα κατασκευαστεί με χαλκοσωλήνες ιατρικών 

αερίων,  κατάλληλων διατομών σύμφωνα με  μονογραμμικό διάγραμμα  διάταξης του συστήματος 

που θα υποβληθεί. 

 

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

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



εξαρτήματα δικτύου (χαλκοσωλήνες, βάνες διακοπής, γωνίες, ταφ κλπ) θα είναι απολιπασμένα , 

κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων  σύμφωνα με  EN ISO 7396-1 και θα φέρουν πιστοποίηση CE 

ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Οι δοκιμές και η πιστοποίηση που θα γίνουν, είναι αυτές που 

προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ ISO 7396-1 και ISO 10083 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται δε να  λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

σχετικά με την προμήθεια 

• Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση 

των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε  παράβασης η ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους ( εργαζόμενους, ασθενείς, επισκέπτες) υποχρεούται μόνο αυτός προς 

αποκατάσταση της. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις 

εγκαταστάσεις του νοσοκομείου υπαιτιότητας  των εργασιών εγκατάστασης. 

• Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν τη ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 

στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά 

είδη/υπηρεσίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, 

εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της σύμβασης. 

• Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα σύμβαση  και το νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης η ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνο αυτός προς 

αποκατάστασης της. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί 

στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου υπαιτιότητας των εργασιών εγκατάστασης. 

• Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις η 

παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

• Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

• Οι εργασίες εγκατάστασης θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 

σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 

 

 

               

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Επιπλέον θα φέρουν 



σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον τίτλο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα 

πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές θα 

υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, υποφάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Υποχρεωτικά σε δύο αντίγραφα τόσο οι τεχνικές όσο και οι οικονομικές 

 
 
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την 
καταλληλότητα του οικονομικού φορέα. 
 
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 
43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019). 

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό 
συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό 
συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν δικαιολογητικό 
συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 



Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί της αξίας της σύμβασης για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

 

 

• Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της Πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με την υποβολή 

της προσφοράς. 

• Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

 



• Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής 

  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 29/09/2021, ημέρα   Τετάρτη 
 και ώρα  12:30 πμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. Η αποσφράγιση 
της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 30-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09:00 π.μ 
 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 
 
Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ.Φουντάνα 
Ελένη τηλ: 2645360307, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ           
 
 
 
 
 
                                                                                                                ΜΠΑΚΑΒΟΣ Ι.            

 
 
 

                                                                                                                   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 


