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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ΦΙΑΛΩΝ CO2 για τις ανάγκες του
Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως
Παρασκευή 12-03-2021 και ώρα 10.00π.μ για την προμήθεια ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για τις ανάγκες
του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ1899). Κριτήριο κατακύρωσης η
χαμηλότερη τιμή.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που
τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο
αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤ
ΠΡΟ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
/ΤΕΜ
ΤΙΜΗ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΙΑΛΕΣ CO2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1
8lt (6Kgr).
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ΠΑΡ/ΤΙ
ΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν αγορά φιαλών (Χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ιατρικό αέριο).
1. Να είναι καινούρια και αμεταχείριστη.
2. Η υδραυλική δοκιμή (πρώτος έλεγχος σε δέκα έτη)
3. Οι φιάλες αερίου θα πρέπει να είναι χαλύβδινες χωρίς συγκόλληση σε συμμόρφωση προς την
οδηγία ADR.
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4. Ο προμηθευτής να φέρει ISO 9001:2015
5. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό διακίνησης ιατρικών αερίων.
6. Να έχουν υποστεί θερμική κατεργασία σύμφωνα με την μέθοδο της βαφής και επαναφοράς
(Quenched and Tampered QTS) ώστε να μην είναι ευαίσθητες στην γήρανση.
7. Το σώμα της φιάλης θα πρέπει να είναι βαμμένο γκρι.
8. Ο λαιμός της φιάλης να αναγράφει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με το ISO 13769:2007.
9. Η πίεση ελέγχου της φιάλης πρέπει να είναι 300bar σύμφωνα με τις οδηγία ADR 2008/68/ΕΚ .
10. H πίεση λειτουργίας πρέπει να είναι 50-60bar για το συγκεκριμένο αέριο.
11. Το κλείστρο να είναι τύπου DIN και η φιάλη να διαθέτει σπείρωμα για την τοποθέτηση
προστατευτικού καπακιού.
Θα δοθεί τιμή αγοράς φιάλης (Χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ιατρικό αέριο).
Ο τύπος κλείστρου του μηχανήματος φαίνεται στην ακόλουθη φωτογραφία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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