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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
η
7 Τ.ΠΕ. ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
„Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ‟

Απιθ. Ππυη: 12660
Υανιά: 14 -07-2017

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

1. Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «Ο Άγιορ Γεώπγιορ» με ηην ςπ. Απίθ Ππάξη Γιοικηηή
13-07-2017/12502 (ΑΓΑ ΩΔΚΔ46907Σ-ΩΘΕ) και έσονηαρ ςπότη
2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 πεπί Δημοζίων ςμβάζεων Έπγων, Ππομηθειών και
Τπηπεζιών,
3. Σον Νόμο 2469/97 άπθπο 18 και ηων ζσεηικών διαηάξεων πεπί κπαηήζεων και θόπος,
Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & ηον Ν. 3329/05 “ Εθνικό ύζηημα Τγείαρ & Κοινωνικήρ
Αλληλεγγύηρ”, ηο Ν. 3527/2007 « Κύπωζη ςμβάζεων ςπέπ Νομικών πποζώπων
εποπηεςόμενων από ηο Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ
διαηάξειρ»,
4.

Σο Ν.3580/2007 «Ππομήθειερ Φοπέων εποπηεςομένων από ηο Τποςπγείο Τγείαρ και
Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ και άλλερ διαηάξειρ» και λοιπέρ ιζσύοςζερ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:


ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΗΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΥΡΖΖ.

Για ηιρ ανάγκερ ηος Νοζοκομείος μαρ ζε βάπορ ηος ΚΑΔ 1614 με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην
3.
πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ ανά m
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΗΣΖΖ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ ΣΟ
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΩΝ

14-07-2017
13.392,00€ ςμπεπιλαμβανομένος και ηος ΦΠΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

18-07-2017

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΩΝ
ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΖΜΔΗΩΖ
Πληποθοπίερ
Σμήμα ππομηθειών
ΓΥΝ Υανιών «Ο Άγιορ Γεώπγιορ»

Θα καηαηεθεί ζε ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηιρ
12:00 π.μ. ζηο γπαθείο ππυηοκόλλος ηος
Νοζοκομείος μαρ.
120ημεπερ
ηην δεξαμενή ςγπού οξςγόνος ηος Νοζοκομείος
μαρ
ε Δςπώ €
Θα καλυφθούν ανάγκες ενός (1) μήνα
Ο ΑΝ.ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν.ΥΑΝΗΩΝ
ΕΟΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩΝ.
1. Τγξφ νμπγφλν ηαηξηθήο ρξήζεο, ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΟΦ θαη κε θαζαξφηεηα
κεγαιχηεξε απφ 99,5% θαη’ φγθν παξαδνηέν ζε εηδηθή δεμακελή πγξνχ
2. Σν πγξφ νμπγφλν ζα κεηαθέξεηαη ζην Ννζνθνκείν ζε πγξή κνξθή κε βπηηνθφξν ηνπ πξνκεζεπηή
θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ εηδηθή δεμακελή. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο παξαδνηέαο πνζφηεηαο ηα βπηηνθφξα
πξέπεη λα θέξνπλ απαξαίηεηα (φγθν) κεηξεηή νμπγφλνπ, θαη ζα γίλεηαη επαιήζεπζε κε ηνλ κεηξεηή
νμπγφλνπ ηεο δεμακελήο, φπνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπληειεζηέο 1Kgr = 0.877 Lit πγξνχ θαη 0.763
m3 αεξίνπ νμπγφλνπ. Δπηπιένλ θάζε λνζνθνκείν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηηο παξαδηδφκελεο
πνζφηεηεο θαη κε άιιεο κεζφδνπο, φπσο δχγηζε κε δπγνιφγηα πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ πηζηνπνηεκέλεο
γεθπξνπιάζηηγγεο, κε δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή.
3. Σα βπηηνθφξα ζα έρνπλ πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο ADR νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ θνξηίσλ.
4. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη εηδηθή δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ πγξνχ
νμπγφλνπ ζηνλ ειεχζεξν αέξα, εθηφο θηηξίνπ, κε πξνθπιαγκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνλ πίλαθα
νξγάλσλ. Η δεμακελή πξέπεη λα είλαη πεξηθξαγκέλε. Η πεξίθξαμε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δπν πφξηεο,
κηα θχξηα πνπ λα επηηξέπεη ηνλ επρεξή ρεηξηζκφ εθνδηαζκνχ – επαλαπιήξσζεο θαη λα αζθαιίδεη κε
θιεηδαξηά θαη κηα βνεζεηηθή πνπ ζα είλαη κνλίκσο θιεηζηή, αιιά ζα αλνίγεη απφ κέζα ζε πεξίπησζε
αλάγθεο. Η πξφζβαζε θαη ζηηο δπν πφξηεο πξέπεη λα είλαη απφιπηα ειεχζεξε. Ο πξνκεζεπηήο
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο εθάζηνηε Σερληθήο Τπεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κε δαπάλεο ηνπ
εξγαζίεο επηζθεπψλ ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ησλ δεμακελψλ εθφζνλ απαηηείηαη. O πξνκεζεπηήο
είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο δεμακελήο.
5. Η δεμακελή ζα ζπλνδεχεηαη κε φια ηα αλαγθαία φξγαλα θαη εμαξηήκαηα (ηα νπνία ζα επξίζθνληαη
φια εληφο ηεο πεξίθξαμεο) φπσο: εμαηκηζηή κεγέζνπο θαηάιιεινπ ψζηε ην πγξφ νμπγφλν λα έρεη
πιήξσο αεξηνπνηεζεί θαη λα έρεη ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πξνηνχ θζάζεη ζηα φξγαλα ηνπ
δηθηχνπ θαηαλάισζεο, φξγαλα ξπζκίζεσο ηεο πίεζεο, αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ππεξπίεζεο θαη
ππεξπιήξσζεο, ζηφκηα θαη φξγαλα πιήξσζεο, έμνδν πξνο ην θελφ, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο,
καλφκεηξν έλδεημεο ηεο αεξίνπ θάζεο , δείθηεο ζηάζκεο πγξνχ, δηαθφπηεο ζθαηξηθνχ βαξέσο ηχπνπ,
ελαιιάθηε ξχζκηζεο ηεο πίεζεο ηεο δεμακελήο, ξνπκπηλέ ππεξρείιηζεο, κεησηή θαηάιιειεο παξνρήο
γηα ξχζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ δηθηχνπ κε πιήξε εθεδξηθή δηάηαμε, απαξαίηεηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
νξζήο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο.
6. Η δεμακελή ζα έρεη φια ηα απφ ην λφκν απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά θαη άδεηεο ψζηε λα ιεηηνπξγεί
λφκηκα, θαη καδί κε ηα εμαξηήκαηα θαη ηα φξγαλα ηεο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα, ηoπο θαλνληζκνχο ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 7396-1,2 θαη λα θέξνπλ CE
MARK.
7. Η δεμακελή πγξνχ νμπγφλνπ ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο γηα ην Παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν 25.000
ιίηξσλ θαη άλσ, γηα ην Βεληδέιεην λνζνθνκείν άλσ ησλ 20,000 ιίηξσλ, γηα ην λνζνθνκείν Αγ
Νηθνιάνπ θαη Υαλίσλ άλσ ησλ 10,000 ιίηξσλ, θαη γηα ηα λνζνθνκεία Νεαπνιέσο, Ρεζχκλεο, εηείαο,
Ιεξάπεηξαο άλσ ησλ 5,000 ιίηξσλ.
8. ε πεξίπησζε πνπ έλα λνζνθνκείν ην απαηηήζεη, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ηνπνζεηήζεη θαη δεχηεξε δεμακελή. Η κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηεο δεμακελήο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε
ην δίθηπν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα γίλεη εμ νινθιήξνπ κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή ζε ρψξν θαη πάλσ ζε
εηδηθή βάζε ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
9. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ηηο δεμακελέο ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο θαη λα ηεξεί γηα
ηνλ ιφγν απηφ εηδηθφ βηβιίν. Η ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο δεμακελήο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηεο είλαη
επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ ίδην.
10. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ζηελ Κξήηε ηερληθή θάιπςε φιν ην 24σξν. Γεζκεχεηαη επίζεο
λα δηαζέζεη ζηα Ννζνθνκεία φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνχ ηνπο
πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε βιάβεο ν ηερληθφο ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην λνζνθνκείν ην
αξγφηεξν εληφο 5 σξψλ απφ ηελ αλαθνξά ηεο.
11. Η πίεζε ηεο δεμακελήο ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηθηχνπ
δηαλνκήο θαη δηαηεξείηαη ζηαζεξή απηφκαηα. Η ιεηηνπξγία ηεο δεμακελήο δελ ζα απαηηεί θαλέλα
απνιχησο ρεηξηζκφ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν ζα παξαθνινπζεί κφλν ηνλ δείθηε
πεξηερνκέλνπ ηεο δεμακελήο θαη ηελ πίεζή ηεο.
12. Η δεμακελή ζα παξέρεηαη ζην Ννζνθνκείν έλαληη κεληαίνπ κηζζψκαηνο θαη ζα παξακέλεη ζηελ
ηδηνθηεζία ηεο αλαδφρνπ Δηαηξείαο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο
ζα απνμεινχηαη θαη ζα επηζηξέθεηαη κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή.
13. Οη πξνζθνξέο ζα πεξηέρνπλ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη έληππα παξνπζίαζεο ηεο δεμακελήο θαη
ησλ εμαξηεκάησλ ηεο θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη έληππα ειέγρνπ θαη δνθηκψλ.
1. Οη παξαγγειίεο ζα γίλνληαη απφ ηα Ννζνθνκεία κε Φαμ θαη κφλνλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
ηειεθσληθά θαη θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ήηνη, ηνπ Γληνχ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,
ηνπ πξντζηάκελνπ Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2. Οη παξαδψζεηο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά γηα ην Τγξφ Ομπγφλν θαη πάληνηε εληφο 48 σξψλ απφ ηελ
παξαγγειία. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν έσο
θαη 5,000 επξψ θαη κε επηθχιαμε γηα θάζε άιιε δεκία πνπ ζα ππνζηεί ην Ννζνθνκείν. ε πεξίπησζε
πνπ ν πξνκεζεπηήο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ην Τγξφ νμπγφλν ή ηα αέξηα εθηφο ησλ παξαπάλσ
ρξνληθψλ νξίσλ νη Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο κπνξνχλ λα ηνλ θεξχμνπλ έθπησην.
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3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ
επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
4. ε πεξίπησζε φπνπ απνξξηθζεί ε παξαιαβή πνζφηεηνο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ
αληηθαηαζηήζεη εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 θαηά
λνζνθνκείν, εηδάιισο ζα θεξπρζεί έθπησηνο.
5. ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8α παξ.2 ηνπ Π.Γ 118/07, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. δ,
ε θαη δ ηνπ άξζξνπ 8 παξ.2 ηνπ Π.Γ 118/07 πνπ αθνξνχλ κφλν ηνλ θαηαζθεπαζηή . πγθεθξηκέλα .α)
Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο γηα
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. β)Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα
αζρνιεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ
ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο γ)
Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο Τπεξεζίεο,
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, επαιεζεπκέλε κε
παξαπνκπέο ζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα ησλ πξντφλησλ, φηαλ απαηηνχληαη απφ ηελ
Τπεξεζία θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 118/07.
6. ηελ ηηκή πνπ ζα δνζεί ζα πεξηιακβάλεηαη ε παξαιαβή θαη ε παξάδνζε θαη ην θφζηνο ηεο
κεηαθνξάο ζηα λνζνθνκεία.
7. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ: α. άδεηα ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο
παξαγσγήο θαη πιήξσζεο θηαιψλ πεπηεζκέλσλ αεξίσλ (ΤΒΔΣ), β. εγθεθξηκέλν θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο θέληξνπ επαλειέγρνπ θηαιψλ (ΔΒΔΣΑΜ), γ. άδεηα παξαγσγήο εκθηάισζεο θαη
δηαθίλεζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ γηα θάζε αέξην (ΔΟΦ), δ. πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2000. Eπίζεο γηα
ηα πιηθά πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη(εθηφο αεξίσλ) πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε:
CE – MARK .
8. Γηα ηα αέξηα πνπ ν πξνκεζεπηήο ηα εκπνξεχεηαη θαη δελ είλαη ν ίδηνο παξαγσγφο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο θαη πηζηνπνηεηηθά απφ ηελ παξαγσγφ εηαηξία.
9. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ησλ φξσλ δηαθίλεζεο
απνζήθεπζεο θαη ειέγρνπ ησλ θηαιψλ αεξίσλ θάζε θνξά πνπ ζα παξαιακβάλεη θηάιεο πξνο πιήξσζε.
Σπρφλ απνζηνιή θηαιψλ πνπ δελ ζα έρνπλ ηεξεζεί νη δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο «πεξί
επαλειέγρνπ θηαιψλ πεπηεζκέλσλ αεξίσλ» δελ ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα είλαη αηηία θαηαγγειίαο
ηεο ζχκβαζεο.
10. Γηα ιφγνπο απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηνο ηνπ Ομπγφλνπ, ζηελ
πεξίπησζε ηζνηηκίαο αλάκεζα ζε εηαηξεία παξαγσγήο θαη ζε εηαηξεία κεηαπψιεζεο, ζα πξνηηκεζεί ε
πξψηε.
11. Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αληηπξφζσπν θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηελ Κξήηε θαη πξέπεη λα
πηζηνπνηείηαη κε ππεχζπλε δήισζε.
12. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά
ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη
ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο .Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ζα απνξξίπηεηε σο απαξάδεθηε.
13. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα
θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο
πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ θνξέα φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε
κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη
απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ
δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
14. ε θάζε πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ην Ννζνθνκείν κε νμπγφλν
απξφζθνπηα θαη αδηαιείπησο. ε πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν ππνζηεί βιάβε ιφγσ αδπλακίαο ηνπ
πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ην νμπγφλν ηελ επζχλε θέξεη ν πξνκεζεπηήο.
15. Δπεηδή νη Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο βξίζθνληαη ζε Νεζί θαη νη κεηαθνξέο ησλ Αεξίσλ πξέπεη λα
γίλνληαη κε εηδηθά πινία πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα θνξηία, λα δηεπθξηλίδεηαη θαη λα ηεθκεξηψλεηαη
απφ ηελ Πξνκεζεχηξηα Δηαηξεία κε πνην ηξφπν ζα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη αδηάιεηπηε
πξνκήζεηα ησλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε απαγνξεπηηθνχ πιεχζεο, απεξγίαο ή άιιεο αηηίαο (πρ
δηαζέηνληαο επαξθείο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζηελ Κξήηε).ε θάζε πεξίπησζε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο
ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα θξίλεη εάλ ε ηεθκεξίσζε είλαη επαξθήο.

