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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Θέμα: «ηην ηελική εςθεία ηο ζημανηικό έπγο ηηρ εγκαηάζηαζηρ
παπαγυγήρ οξςγόνος ζηο Νοζοκομείο Υανίυν.»
ηελ πξνθήξπμε Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ γηα
ηελ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Παξαγσγήο Ομπγόλνπ (κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κόλν βάζεη ηηκήο) πξνρώξεζε ην Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ.
Ππόκειηαι για ένα ζημανηικό έπγο, πποϋπολογιζμού 280.000€, ηο
οποίο σπημαηοδοηείηαι από ηο Ππόγπαμμα Γημοζίυν Δπενδύζευν με
ζκοπό ηην ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ζηο νοζοκομείο ηος αναγκαίος
μησανολογικού εξοπλιζμού για ηην παπαγυγή Ιαηπικού Οξςγόνος.
Η εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηε
δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. είλαη ε 27ε-07-2018, ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ζηηο 24-09-2018 εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 15.00 θαη ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη ζηηο 28-092018 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00 π.κ.
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(www.chaniahospital.gr).
Με ηην ολοκλήπυζη ηος διαγυνιζμού ζην Γ.Ν. Υαλίσλ ζα
εγθαηαζηαζεί ν αλαγθαίνο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο θαη ηο νοζηλεςηικό
ίδπςμα θα παπάγει και θα εμθιαλώνει Ιαηπικό Οξςγόνο με ίδια μέζα.
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Αςηό θα ηος επιηπέτει να επιηύσει αςηάπκεια αλλά και ζημανηική
εξοικονόμηζη πόπυν θαζώο δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλν –όπσο γίλνληαλ
έσο ζήκεξα- λα πξνκεζεύεηαη νμπγόλν από ηδησηηθέο εηαηξείεο.
Δνδεικηικά ζημειώνεηαι όηι ηο 2015 για ηην ππομήθεια ιαηπικού
οξςγόνος ηο νοζηλεςηικό ίδπςμα καηέβαλε 299.454 € και ηο 2016
213.355 €.
Σν Γ.Ν. Υαλίσλ είλαη έλα από ηα πέληε Γεκόζηα Ννζνθνκεία ηεο
Κξήηεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ
ώζηε λα απνθηήζνπλ εμνπιηζκό Παξαγσγήο Αέξηνπ Ομπγόλνπ θαη ην πξώην
πνπ πξνρώξεζε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.
Σα πέληε απηά λνζνθνκεία είλαη: ηo Γ.Ν. Υαλίσλ, ην Γ.Ν. Ρεζύκλνπ, ην
Γ.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ, ην ΠΑΓΝΗ θαη ην Βεληδέιεην.
ην Γ.Ν. Υαλίσλ, ζην ΠΑΓΝΗ θαη ζην Βεληδέιεην ζα πξαγκαηνπνηείηαη
κάιηζηα εληόο ησλ λνζνθνκείσλ θαη εκθηάισζε ηνπ Ομπγόλνπ γηα ηδία ρξήζε.
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