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                   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                  ΑΓΑ:  

 3
ε
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 
 

Γξαθεέν  Πξνκεζεηψλ  ΚαζηνξηΪ   5 Μαΐνπ 2015 

Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο ΚαζηνξηΪ  

Σ.Κ.: 52 100 

ΣΖΛ.: 24673 50626,621 

FAX : 24673 50657 

E-mail:prom1@kastoriahospital.gr 

Πιεξνθνξέεο: ΣνιηΪδνπ Διεπζεξέα  

 

ΓIΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ’ ΑΡIΘΜ.  2909/2015 

Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο 

Αλάζεζεο ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ (εθηόο από κεηαθνξά απνβιήησλ) κε θσδηθό 

CPV (60000000-8), ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο γηα έλα έηνο, από ην ΠΠΤΤ 2013  

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Πξφρεηξνο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Ζ ρακειφηεξε ηηκά 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  3/06/2015 θαη ψξα 11.00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ (Κηέξην Γηνέθεζεο) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Τπεξεζέεο κεηαθνξΪο (εθηφο απφ κεηαθνξΪ 

απνβιάησλ)  

{Τπεξεζέεο κεηαθνξΪο αέκαηνο, βηνινγηθνχ πιηθνχ 

θαη ππεξεζέεο κεηαθνξΪο αέκαηνο γηα κνξηαθφ 

Ϋιεγρν } 

ΚΧΓΗΚΟ KATA CPV: 60000000-8 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  26.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δηάζηα 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ       

ΔΗΓΧΝ 

Οη ηηκΫο ππφθεηληαη ζηηο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ θαη 

ηξέησλ λφκηκεο  θξαηάζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 

ΚαηΪ ηελ πιεξσκά παξαθξαηεέηαη θφξνο εηζνδά-

καηνο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94    
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Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ: 

1.1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκΪησλ» (ΦΔΚ 

Α΄ 19/1-2-1995). 

1.2. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

1.3. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηεκΫλνο ηζρχεη. 

1.4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη 

Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.5. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), Ϊξζξν 24 (ΠαξαθξΪηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα  

απφ εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο). 

1.6. Σνπ Ν. 3861/2010, (Ϊξζξν 2), «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε 

λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην 

δηαδέθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

1.7. Σνπ Π.Γ. 113/2010 πεξέ αλαιάςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο. 

1.8. Σνπ Ν. 4152/13 παξ. δ14, Ϊξζξν 1 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 

2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξένπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ 

ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο» 

1.9. Σνπ Ν.4281/2014 

2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 

2.1. Σελ ππ΄ αξηζ. 6311/29-11-2013 (ΦΔΚ 390/Β΄/19-2-2014) Τπνπξγηθά Απφθαζε ΄Έγθξηζε 

ΠξνγξΪκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη ΦαξκΪθσλ ησλ ΜνλΪδσλ Τγεέαο θαη 

ΔπνπηεπνκΫλσλ ΦνξΫσλ, Ϋηνπο 2013 

2.2. Σελ ππ΄ αξηζ. 1974/17-4-2014 (ΦΔΚ 1053/΄Β/29-4-2014) Τπνπξγηθά Απφθαζε «Οξηζκφο 

ΦνξΫσλ δηελΫξγεηαο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη 

ΦαξκΪθσλ Τγεέαο (Π.Π.Φ.Τ.Τ.) Ϋηνπο 2013  

2.3. Σελ ππ΄αξηζκ. 883/9-10-2014 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά ηεο 3εο Τγεηνλνκηθάο ΠεξηθΫξεηαο 

Μαθεδνλέαο κε ηελ νπνέα ρνξεγάζεθε εμνπζηνδφηεζε ζην Ννζνθνκεέν ΚαζηνξηΪο  γηα ηε 

δηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκάζεηαο πιηθψλ θαη αλΪζεζεο ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2013, 

κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλν θσδηθφ εέδνπο  

2.4. Σηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ εγθξηζεέ θαηΪ ηελ αξηζκ. 11/8-06-2010 (ζΫκα 2
ν
) 

ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο 

2.5. Σελ ππ' αξηζ. 214/20-11-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο, πεξέ 

Ϋγθξηζεο δηελΫξγεηαο ηνπ παξφληα δηαγσληζκνχ  

 

 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

Πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα 

ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ (εθηόο απνβιήησλ) κε θσδηθό CPV 60000000-8, ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ήηνη αλάζεζε ππεξεζηώλ κεηαθνξάο αίκαηνο, παξαγώγσλ ηνπ θαη ινηπνύ  

βηνινγηθνύ πιηθνύ, θαζώο θαη  κεηαθνξά αίκαηνο γηα κνξηαθό έιεγρν, γηα έλα έηνο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γέλεη ηελ Σεηάξηε 3 Ηνπλίνπ θαη ώξα 11.00 π.κ. ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ. 

ΚαηΪ ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξέζηαληαη νη πξνζθΫξνληεο ά νη λφκηκνη εθπξφζσπνη 

ηνπο, εθφζνλ εέλαη εθνδηαζκΫλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

Ζ δαπΪλε γηα ηελ αλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ ζα θαιπθζεέ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκεένπ.  
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ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηΪζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο κε ηα 

απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ (Μαπξησηέζζεο, ΚαζηνξηΪ Σ.Κ. 

52100 ηει. 24673 50626,621, κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε εκΫξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδά κΫρξη ηελ Σξίηε 2 

Ηνπλίνπ 2015  θαη  ώξα 14.30 κ.κ. (κε νπνηνλδάπνηε ηξφπν θαη αλ απηΪ θαηαηέζεληαη ά απνζηΫιινληαη). 

Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ώξα. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη νη πξνζθνξΫο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

ην δηαγσληζκφ γέλνληαη δεθηνέ Έιιελεο ά αιινδαπνέ (θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ηνκΫα ηνπ ππφ αλΪζεζε Ϋξγνπ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. ΚΪζε πξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, κΫζα ζε θαιΪ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζηνλ νπνέν ζα 

αλαγξΪθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαέα γξΪκκαηα. 

β. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. 

γ Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα. 

2. Οη πξνζθΫξνληεο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ζηνλ θπξέσο θΪθειν, θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα ησλ 

Ϊξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθεέεο δηαηΪμεηο:  

α.  Σα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ (επέ πνηλά απφξξηςεο):  

i. Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο ζπλνιηθάο 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο, ρσξέο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο. 

ii. Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνέα: 

α) Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ. 

β) Να δειψλεηαη φηη, κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, 

- δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην αδέθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξέπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξέπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηΪζεηο, 

- εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο πεξέπησζεο (3) 

ηνπ εδ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ. α΄ 

ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 θαηΪζηαζε. 

γ) Να αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ ηδένπ ΓηαηΪγκαηνο (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. β΄ Π.Γ. 118/2007). 

iii. Τπεχζπλε δάισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, 

ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη i) δελ πθέζηαληαη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ζηε ιεηηνπξγέα ηεο επηρεέξεζεο 

θαη ii) φηη δελ Ϋρεη επηβιεζεέ ζηνλ πξνκεζεπηά ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε 

ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο 

iv. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηΫο ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ 

ηνπο (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 
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β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνένπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε δχν αληέηππα (Ϋλα πξσηφηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν)  ηα  ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ε 

νπνέα ζα ζπληαρζεέ ιακβΪλνληαο ππφςε ηνλ ζπλεκκΫλν πέλαθα ησλ πξνο δηαθέλεζε βηνινγηθψλ πιηθψλ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ  θαη ηηο ζπλεκκΫλεο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ ππφ αλΪζεζε ππεξεζηψλ, νη νπνέεο εέλαη 

εγθεθξηκΫλεο απφ ηελ ΔΠΤ θαη ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζην δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγάζεθε απφ ην Ννζνθνκεέν καο 

ζε εθηΫιεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2010.  

 

γ. Υσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληφο ηνπ νπνένπ 

ηνπνζεηεέηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ (Ϋλα πξσηφηππν θαη Ϋλα αληέγξαθν)  ε νπνέα ζα ζπληαρζεέ ιακβΪλνληαο 

ππφςε ηνπο πέλαθεο κε ηηο -πξνο δηαθέλεζε- εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ηνπ Ννζνθνκεένπ θαζψο ηηο ηηκΫο ησλ 

ππφ αλΪζεζε ππεξεζηψλ ζην Παξαηεξεηάξην Σηκψλ ηεο Δπηηξνπάο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο, θαηΪ ηελ ηειεπηαέα 

εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ηεο πξνζθνξΪο. 

ηελ πξνζθνξΪ ζα αλαγξΪθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ ζην νπνέν ππΪγεηαη ε ζπγθεθξηκΫλε 

ππεξεζέα θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν.  

Οη ηηκΫο ηεο πξνζθνξΪο εέλαη δεζκεπηηθΫο γηα ηνλ αλΪδνρν θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη 

ελδερφκελεο παξΪηαζεο απηάο. 

4. Ο πξνζθΫξσλ, ζε πεξέπησζε ππνβνιάο κε ηελ πξνζθνξΪ ζηνηρεέσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηάξα, ε γλσζηνπνέεζε ησλ νπνέσλ ζηνπο Ϊιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα Ϋζηγε ηα Ϋλλνκα ζπκθΫξνληα ηνπ, 

νθεέιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ Ϋλδεημε «πιεξνθνξέεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα». ε αληέζεηε 

πεξέπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβΪλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνέ δηαγσληδφκελνη. Ζ Ϋλλνηα ηεο 

πιεξνθνξέαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηάξα αθνξΪ κφλν ζηελ πξνζηαζέα ηνπ απνξξάηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθΪ ά 

εκπνξηθΪ δεηάκαηα ηεο επηρεέξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.  

5. Οη πξνζθνξΫο, επέ πνηλά απφξξηςεο, δελ πξΫπεη λα Ϋρνπλ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο. ΔΪλ 

ππΪξρεη ζηελ πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫλε 

απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπά παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξΫπεη θαηΪ ηνλ 

Ϋιεγρν λα θαζαξνγξΪςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξΪςεη θαη λα ζθξαγέζεη απηάλ. Ζ πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ ζ΄ απηάλ δηνξζψζεηο νη νπνέεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθά θαηΪ ηελ θξέζε ηεο 

επηηξνπάο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη εκπξνζΫζκσο ηελ Ϋλζηαζε ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ά Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη 

απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο ά πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε 

ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νηνλδάπνηε Ϊιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζΫσο ά εκκΫζσο, ηνπο αλσηΫξσ φξνπο. 

ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  δηαγσληδφκελνη 

παξΫρνπλ δηεπθξηλέζεηο κφλν φηαλ απηΫο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν εέηε θαηΪ ηελ ελψπηνλ ηνπ 

δηαδηθαζέα, εέηε θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο Τπεξεζέαο, κεηΪ ηελ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΪλνπ. Απφ ηηο 

δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο παξΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

7. Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηΫο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ εθαηφλ 

νγδφληα (180) κΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ 

απνδΫρνληαη λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, απνξξέπηεηαη ζαλ απαξΪδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ 

λα παξαηαζεέ, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην θαη γηα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθάξπμε. ΠεξαηηΫξσ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο 

κπνξεέ λα ιΪβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 13 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

8. Απαγνξεύεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ. Σπρφλ ππνβιεζεέζεο ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο 

απνξξέπηνληαη.  

9.  Ζ αλΪδεημε ηνπ πξνκεζεπηά ζα γέλεη κε θξηηάξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. πλεπψο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα ιεθζεέ ππφςε απνθιεηζηηθΪ ε ρακειφηεξε απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκΫο.  

Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 20 παξ. 2 ζηνηρ. ΗΗ ηνπ Π.Γ. 118/2007, ε θαηαθχξσζε ζα γέλεη 

ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηε ρακειφηεξε ηηκά, απφ εθεέλνπο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο ζα Ϋρνπλ θξηζεέ σο 

απνδεθηΫο κε βΪζε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. 

10. ΠξνζθνξΫο αφξηζηεο, αλεπέδεθηεο εθηέκεζεο ά ππφ αέξεζε απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. Δπέζεο, 

απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο νη πξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

ηεο δηαθάξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο απαξΪβαηνπο φξνπο (Ϊξζξα 3 παξ. 7 θαη 20 παξ. 3, 4 Π.Γ. 

118/2007). 
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Ο
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβΪιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο 

θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, ε νπνέα αλαθνηλψλεηαη εγγξΪθσο ζηνλ αλαθεξπρζΫληα πξνκεζεπηά. Απηφο 

ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη κΫζα ζην ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθά 

ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηελ πξνζάθνπζα εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ ν αλαθεξπρζεέο πξνκεζεπηάο δελ πξνζΫιζεη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ νξέζηεθε λα 

ππνγξΪςεη ηε ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ Ϋγηλε ζην 

φλνκα ηνπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ κεηΪ 

απφ εηζάγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο, ελψ ηνπ επηβΪιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

 

 

Άξζξν  4o 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλΪδνρν πνπ ζα επηιεγεέ ζα Ϋρεη δηΪξθεηα ελφο (1) Ϋηνπο, αξρέδνληαο απφ ηελ εκεξνκελέα 

ππνγξαθάο ηεο. 

 
 

Άξζξν 5o 

ΠΛΖΡΩΜΖ 

5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή, γηα θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζηώλ κε ην πνζό, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο παξαδόζεηο θαθέισλ – δεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, όπσο 

απηέο πξνθύπηνπλ από ηα απνθόκκαηα παξάδνζεο. 

5.2. H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ (€), κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικΪησλ πιεξσκάο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. 

5.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμάληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκΫλε ηεο ππνβνιάο ηνπ 

ηηκνινγένπ παξνράο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλΪδνρν. 

5.4. Ζ εμφθιεζε γέλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

5.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 

(Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε 

απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) 

5.4.2. Σηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ  

5.4.3. ΚαηΪζηαζε, ζηελ νπνέα αλαιχνληαη φιεο νη θηλάζεηο – παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηε 

δηΪξθεηα ηνπ κάλα  κε παξΪζεζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ φπσο εκεξνκελέα, πξννξηζκφο, βΪξνο ηνπ 

δΫκαηνο θαη ρξΫσζε ηεο θέλεζεο. Ζ θαηΪζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδάπνηε κε ηα απνθφκκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θΪζε θέλεζε. 

5.5. ε πεξέπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ γέλεη κεηΪ ηελ πην πΪλσ πξνζεζκέα, ην Ννζνθνκεέν 

θαζέζηαηαη ππεξάκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4152/12 ΤπνπαξΪγξαθνο Ε.5: πλαιιαγΫο κεηαμχ 

επηρεηξάζεσλ θαη Γεκνζέσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγέαο 2011/7) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβΪιιεηαη Ϋληνθα, 

εθφζνλ ππνβιεζεέ ζρεηηθά αέηεζε ηνπ πξνκεζεπηά, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην Ϊζξνηζκα ηνπ επηηνθένπ 

πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξΪμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθάο Κεληξηθάο ΣξΪπεδαο (επηηφθην 

αλαθνξΪο) πξνζαπμεκΫλν θαηΪ δχν (2,00) πνζνζηηαέεο κνλΪδεο (πεξηζψξην). 

5.6. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη α) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ απνζηνιά ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη κΫρξη ηε 

ζεψξεζε απηνχ, β) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπΫο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπέζεο, δελ πξνζκεηξεέηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηΫξεζεο ηεο πιεξσκάο πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ 

αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

5.7.1. Οη θξαηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη εέλαη νη αθφινπζεο:   

 i) ΤπΫξ ηξέησλ (Ϊξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 ii)    ΤπΫξ ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ  

             (παξ. 3, Ϊξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, Ϊξζξν 4, Ν.4013/2011):      1‰ 
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5.8. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδάκαηνο 8% επέ ησλ θξαηάζεσλ. 

5.9.  Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) επέ ηεο αμέαο ησλ ηηκνινγέσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. 

 
 

 

 

Άξζξν 6o 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

6.1. Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξΪηε-κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαέσκα απηφ. Σα αληέζηνηρα 

Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζε, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. ε πεξέπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ, νη εγγπάζεηο 

πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο. Σν πνζφ 

ησλ εγγπάζεσλ ζα δέλεηαη ζε επξψ (€). 

6.2. α. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

ΚΪζε πξνζθνξΪ ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ εγγχεζε ζπκκεηνράο ππΫξ ηνπ ζπκκεηΫρνληνο γηα πνζφ πνπ 

ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ρσξέο ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ επέ 

Ϋλα (1) κάλα κεηΪ ηελ ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξΪο πνπ δεηΪεη ε δηαθάξπμε.  

6.2. β. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

6.2.1. Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o πξνκεζεπηάο εέλαη ππoρξεσκΫvoο vα  θαηαζΫζεη Ϋσο 

ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθά επηζηνιά  πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ έζν κε πνζνζηφ δΫθα ηνηο 

εθαηφ (10%) επέ ηεο ζπvoιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ πνπ ηνπ αλαηΫζεθε, ρσξέο Φ.Π.Α.  

6.2.2. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξΫπεη λα εέλαη  κεγαιχηεξνο θαηΪ δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ κάλεο απφ ην 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ.  

6.2.3. Ζ αλσηΫξσ εγγχεζε επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κεηΪ ηελ νξηζηηθά εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ. 

6.3. Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ φηη, ζε πεξέπησζε θαηΪπησζάο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη 

ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ.  

6.4. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, σο πξνο φ,ηη αθνξΪ ηηο εγγπάζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 25 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 (Κ.Π.Γ.). Δπηζεκαέλεηαη φηη: 

6.5. Οη εγγπάζεηο πξΫπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκΫλεο ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκΫλα ππνδεέγκαηα ηνπ  παξαξηάκαηνο 

Γ’. Γηαθνξεηηθά δηαηχπσζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο, ιφγσ ρξάζεο ηππνπνηεκΫλσλ εληχπσλ απφ ηα 

πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, δελ θαζηζηΪ ηελ εγγχεζε απαξΪδεθηε, εθφζνλ απηά Ϋρεη ην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν 

πνπ θαζνξέδεηαη απφ ην λφκν θαη ηελ παξνχζα δηαθάξπμε.  
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ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζένπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ηδέσο δε νη δηαηΪμεηο ηνπ Ν.2286/1995, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ησλ Ϊξζξσλ 79 – 

85 ηνπ Ν. 2362/1995. 

Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο θεξχζζνληαη νπζηψδεηο. 

Γηα ηελ επέιπζε νπνηαζδάπνηε δηαθνξΪο πνπ ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ κεηΪ ηελ 

νινθιάξσζε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, αξκφδηα εέλαη ηα ΔιιεληθΪ Γηθαζηάξηα. 

 

Σα παξαξηήκαηα: Α’ (ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ), Β’ (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΩΝ) θαη Γ’ 

(ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ), πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, απνηεινύλ αλαπόζπαζηα 

ηκήκαηα απηήο. 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α    Α΄ 

 
ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΡΟ 

ΓΗΑΚΗΝΖΖ 

 

ΑΠΟ 

 

ΠΡΟ 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

1. ΑΚΟΗ ΑΗΜΑΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 

ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ, ΚΟΕΑΝΖ, 
ΒΔΡΟΗΑ, ΛΑΡΗΑ, 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ & 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

700 ΑΚΟΗ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ 70 ΑΚΟΗ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ: 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ, 
ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ, 

ΚΟΕΑΝΖ, 

ΒΔΡΟΗΑ, ΛΑΡΗΑ, 
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ & 

ΘΔΛΟΝΗΚΖ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 50 ΑΚΟΗ 

2. ΠΛΑΜΑ ΑΗΜΑΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΑΛΛΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ & 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

100 ΑΚΟΗ 

3. ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ & 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

10  ΑΠΟΣΟΛΔ 

4. ΦΑΡΤΓΓΗΚΑ 

ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

5. Δ.Ν.Τ. ΠΣΤΔΛΑ, ΟΤΡΑ, 

& ΑΛΛΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ 
ΤΓΡΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΘΖΝΧΝ & 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

10 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

6. ΒΗΟΦΗΔ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» 

280 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

7. ΚΟΛΠΟΣΡΑΥΖΛΗΚΑ 

ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ 

100 ΑΠΟΣΟΛΔ 

8. ΓΔΗΓΜΑΣΑ 
ΔΚΚΡΗΜΑΣΟ ΜΑΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΛΑΡΗΑ 

10 ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

9. ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΗΜΑΣΟ 

ΝΔΟΓΝΧΝ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΓΔΗΑ ΠΑΗΓΗΟΤ 

ΑΘΖΝΧΝ 

10 ΑΠΟΣΟΛΔ 

 

 

 

ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  ΤΛΗΚΟ 

ΠΡΟ ΓΗΑΚΗΝΖΖ 

 

ΑΠΟ  

 

ΠΡΟ  

 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΟ ΜΖΝΗΑΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ 

 

ΓΔΗΓΜΑ ΑΗΜΑΣΟ 

 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΝ/ΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ “ΑΥΔΠΑ” 

 

250 

  

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΟ ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ CPV 60000000-8 

«ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (ΔΚΣΟ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ)» 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ µεηαθνξΪ βηνινγηθνχ πιηθνχ µεηαμχ ησλ ΜνλΪδσλ Τγεέαο ζπµπεξηιαµβαλνµΫλσλ ησλ Τπεξεζηψλ 

Αηµνδνζέαο, ζπλνςέδεηαη ζηελ δηαθέλεζε αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ γηα µεηΪγγηζε θαη ζηε 

δηαθέλεζε αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ γηα µεηΪγγηζε θαη ζηε δηαθέλεζε βηνινγηθψλ δεηγµΪησλ θαη 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (πέλαθαο Η). Οη 
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ππνςάθηνη αλΪδνρνη Ϋρνπλ απαξΪβαηε ππνρξΫσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο µεηαθνξΪο ησλ 

παξαπΪλσ πιηθψλ, γηα: 

 Σελ εμαζθΪιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηάο ζπληάξεζεο ηνπ µεηαθεξφµελνπ βηνινγηθνχ 

πιηθνχ, 

 Σελ δεµηνπξγέα ζπγθεθξηµΫλεο δηαδηθαζέαο µεηαθνξΪο αλΪινγα µε ην εέδνο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ 

θαη ηνπο αληέζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζµνχο θαη 

 Σνλ ζεβαζµφ ηεο Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο δεµφζηαο Τγεέαο θαη ηνπ 

ΠεξηβΪιινληνο, αθνχ ηα πιηθΪ πνπ δηαθηλνχληαη εέλαη ηφζν µνιπζµαηηθΪ φζν θαη δπλεηηθΪ 

µνιπζµαηηθΪ (δηαγλσζηηθΪ). 

Ζ ζΫζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιά µεηαθνξΪ βηνινγηθνχ πιηθνχ, δηΫπεηαη απφ 

ηνπο θαλφλεο νξζάο πξαθηηθάο (GMOs), ηελ αλαθεξφµελε σο ςπθηηθά αιπζέδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζµηνπ 

Οξγαληζµνχ Τγεέαο (W.H.O.) θαη Ϊιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζµψλ (DGR, ADR /νδηθά µεηαθνξΪ, ΗΑΣΑ/ 

αεξνπνξηθά µεηαθνξΪ, Code IMDG/ ζαιΪζζηα µεηαθνξΪ). 

 ΠΙΝΑΚΑ Ι.: ΔΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

Οιηθφ αέκα 

Δξπζξνθχηηαξα 

ΑηκνπεηΪιηα- Κνθθηνθχηηαξα 

ΠιΪζκα πξφζθαηα θαηεςπγκΫλν 

Γεέγκαηα πιΪζκαηνο / νξνχ  

Μπειφο ησλ νζηψλ 

ΠξνγνληθΪ αηκνπνηεηηθΪ θχηηαξα 

Γεέγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αέκαηνο  

ΚαιιηΫξγεηεο 

Βηνςέεο 

Φαξπγγηθφ επέρξηζκα 

Δ.Ν.Τ. , πηχεια, νχξα θαη Ϊιια βηνινγηθΪ πγξΪ 

ΝνπθιετθΪ νμΫα (DNA RNA) 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠξνθεηµΫλνπ µεηαθνξηθά εηαηξεέα λα αλαιΪβεη ηελ µεηαθνξΪ ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ ζα πξΫπεη: 

 Ζ µεηαθνξΪ λα γέλεηαη ζχµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζέα (Π.Ο.Τ. “Blood Cold Chain”, ADR 

1999 µε ηηο αλΪ δηεηέα αλαζεσξάζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ µε ηηο αλαζεσξάζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΚ, 

2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-

05-07 ηνπ Τπνπξγεένπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεληθάο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ, Σµάµαηνο 

Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) θαη µε απφιπηε ζπλΫπεηα θαη αμηνπηζηέα ζηελ ηάξεζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ 

ζπλζεθψλ µεηαθνξΪο. 

 Σα νράµαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ νπνένπ λα αλαθΫξνληαη ζηε 

ζχµβαζε. 

 Να δηαζΫηεη απνδεδεηγµΫλε εµπεηξέα ζηελ µεηαθνξΪ βηνινγηθνχ πιηθνχ, εμεηδηθεπµΫλν πξνζσπηθφ 

θαη πηζηνπνηεµΫλν εμνπιηζµφ (λα θαηαηεζεέ πειαηνιφγην) 

 Ζ δηΪξθεηα ηεο µεηαθνξΪο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηµΫλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζµνχο, πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο µεηαθεξφµελεο νπζέαο θαη ην ιφγν ηεο µεηαθνξΪο (π.ρ.επεέγνπζα 

µεηΪγγηζε) 

 Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νράµαηνο θαη ηνπ εμνπιηζµνχ 

 Ζ µεηαθνξΪ λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηµΫλα Ϋγγξαθα µεηαθνξΪο 

 Να δηαζΫηεη πηζηνπνέεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ µεηαθνξΫο (λα θαηαηεζεέ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ)  
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 Να πξαγµαηνπνηεέ ηελ µεηαθνξΪ µε βΪζε ηηο εηδηθΫο απαηηάζεηο /πξνδηαγξαθΫο θΪζε θαηεγνξέαο 

βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πέλαθαο ΗΗ) 

 Να αζθαιέδεη ηα εέδε πνπ µεηαθΫξεη γηα νπνηαδάπνηε θζνξΪ ά αιινέσζε θαη λα θΫξεη απνθιεηζηηθΪ 

ηελ επζχλε γηα θΪζε δεµηΪ πνπ ηπρφλ ππνζηεέ ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηΪ ηε µεηαθνξΪ ηνπ. Σν θφζηνο 

ηεο απνδεµέσζεο λα πξνθχπηεη µεηΪ απφ ππνινγηζµφ ηνπ ειΪρηζηνπ θφζηνπο ηνπ αζθνχ, ην νπνέν 

θπµαέλεηαη αλΪινγα µε ηελ επεμεξγαζέα ηνπ θαηεζηξαµµΫλνπ αέµαηνο ά παξαγψγνπ. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ.: ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ADR2007) 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α. ΜΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ Τιηθφ πνπ Ϋρεη ειεγρζεέ κε φιεο ηηο γλσζηΫο δηαζΫζηκεο 

δνθηκαζέεο θαη δελ πεξηΫρεη παζνγφλνπο παξΪγνληεο. Π.ρ. 

ΜνλΪδεο εξπζξψλ πξνο κεηΪγγηζε 

Β. ΓΤΝΖΣΗΚΑ 

ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ  

(ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ) 

Τιηθφ πνπ δελ Ϋρεη ειεγρζεέ κε φιεο ηηο γλσζηΫο δηαζΫζηκεο 

δνθηκαζέεο φηη πεξηΫρεη παζνγφλνπο παξΪγνληεο. Π.ρ. Γεέγκα 

αέκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ Ϋιεγρν 

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ Τιηθφ πνπ Ϋρεη ειεγρζεέ κε φιεο ηηο γλσζηΫο δηαζΫζηκεο 

δνθηκαζέεο φηη πεξηΫρεη παζνγφλνπο παξΪγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιΫζνπλ – κεηΪ απφ Ϋθζεζε ζε απηνχο – κφληκε αληθαλφηεηα, 

απεηιά θαηΪ ηεο δσάο ά ζαλαηεθφξα αζζΫλεηα ζε θαηΪ ηα Ϊιια 

πγηεέο αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξφο θνξΫα HIV 

 

εµεέσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηΫξσ θαηεγνξέεο απαηηεέηαη Ϋλα ζηνηρεέν 

επαγγειµαηηθάο θξέζεο. Ζ θξέζε ζα πξΫπεη λα βαζέδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπµπηψµαηα, ελδεµηθΫο 

ηνπηθΫο ζπλζάθεο θαη µεµνλσµΫλεο ζπλζάθεο ηεο πεγάο πξνΫιεπζεο ηνπ πιηθνχ. 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1.Πεξηγξαθή έξγνπ 

Έξγν ηνπ αλαδφρνπ εέλαη ε αζθαιάο µεηαθνξΪ αέµαηνο, πιΪζµαηνο θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ µε βΪζε 

πξνθαζνξηζµΫλν πξφγξαµµα πνπ ζα εθδέδεηαη απφ ηελ Αηµνδνζέα ηνπ Ηδξχµαηνο θαη θαηφπηλ γξαπηάο 

ζπλελλνάζεσο ηνπ αλαδφρνπ µε ηελ Αηµνδνζέα ζρεηηθΪ µε ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ζεµεέα παξαιαβάο/ 

παξΪδνζεο. ε πεξέπησζε επεέγνπζαο µεηαθνξΪο (πρ. δηαθέλεζε αέµαηνο γηα επεέγνπζα µεηΪγγηζε) ν 

αλΪδνρνο ζα εηδνπνηεέηαη Ϋγθαηξα απφ ηελ ππεξεζέα. 

Πην ζπγθεθξηµΫλα: 

Ο πξνµεζεπηάο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνµεένπ ζε µεηαθνξΫο 

αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ, βιαζηνθπηηΪξσλ, µνιπζµαηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ δεηγµΪησλ θαη ινηπψλ 

βηνινγηθψλ πιηθψλ. Πην αλαιπηηθΪ ην Ϋξγν ηεο δηαθέλεζεο ζα πεξηιαµβΪλεη: 

α)Απζεµεξφλ δηαθέλεζε, εληφο ιέγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ (αζθψλ αέµαηνο 

παξαγψγσλ, δηαγλσζηηθψλ θαη µνιπζµαηηθψλ δεηγµΪησλ), απφ  θαη πξνο ην Γ.Ν. ΚαζηνξηΪο θαη ΜνλΪδεο 

Τγεέαο Θεζζαινλέθεο, Μαθεδνλέαο, Ζπεέξνπ θαη  Θεζζαιέαο. 

β) Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο µεηαθνξΪο ζε ηΫζζεξηο ζεξµνθξαζέεο, (2ν-6ν)C, -20 ν C Ϋσο -35 ν C, +20 ν C 

Ϋσο +24 ν C θαη -70 ν C ά +37°C. 

 

 

2.Όρεµα µεηαθνξάο 

Ο αλΪδνρνο πξΫπεη λα δηαζΫηεη νράµαηα µεηαθνξΪο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Ν. 3534/07 θαη ηα νπνέα ζα 

ρξεζηµνπνηνχληαη απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ µεηαθνξΪ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

Σν φρεµα λα εέλαη θιηµαηηδφµελν, ε δε θαζαξηφηεηα /απνιχµαλζε λα γέλεηαη ζε ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάµαηα 

θαη µε βΪζε ηηο νδεγέεο γηα ηελ δηαρεέξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε δηαξξνάο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεµα πξΫπεη λα θαζαξηζηεέ θαη λα απνιπµαλζεέ 

Ϊµεζα πξηλ ηελ επφµελε ρξάζε. 
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Δληφο ηνπ νράµαηνο απαγνξεχεηαη: 

 Ζ µηθηά θφξησζε µε Ϊιια εέδε 

 Ζ εέζνδνο θαη παξαµνλά ζην φρεµα Ϊιισλ αηφµσλ πιελ ηνπ νδεγνχ 

 Σν παξθΪξηζµα ζε αθχιαρηα ζεµεέα 

 Ζ ρξάζε ζπζθεπψλ µε θιφγα 

 

3.Δμνπιηζµόο νρήµαηνο 

Ο εμνπιηζµφο ηνπ νράµαηνο πξΫπεη λα εέλαη ηνπνζεηεµΫλνο µε ηΫηνην ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεΪδεη ηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθΪιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ µεηαθεξφµελνπ πιηθνχ θαη δελ ζα παξεµπνδέδεη ηελ ηαθηηθά 

απνιχµαλζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ. 

3.1 Θάιαµνη ζπληήξεζεο βηνινγηθώλ πιηθώλ 

Ο ζΪιαµνο ζπληάξεζεο πξΫπεη λα επηηπγρΪλεη ηα ελδεδεηγµΫλα επέπεδα ζεξµνθξαζέαο γηα θΪζε εέδνο 

βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πέλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζΫηεη ηελ θαηΪιιειε µφλσζε πνπ ζα επηηξΫπεη ηελ δηαηάξεζε ηεο 

ζεξµνθξαζέαο γηα µεγΪια ρξνληθΪ δηαζηάµαηα αλεμΪξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθΫο πεξηβαιινληνινγηθΫο 

ζπλζάθεο. 

Ζ νξζά ιεηηνπξγέα ηνπ εμνπιηζµνχ πξΫπεη λα επηθπξψλεηαη µε ηαθηηθνχο ειΫγρνπο θαη δηαδηθαζέεο 

ζπληάξεζεο. ΔΪλ θαη εθφζνλ γέλεηαη ρξάζε ςπθηηθψλ µΫζσλ γηα ηελ επέηεπμε ηεο ζεξµνθξαζέαο ηα µΫζα 

απηΪ δελ πξΫπεη λα Ϋξρνληαη ζε επαθά µε ην µεηαθεξφµελν βηνινγηθφ πιηθφ. 

Ο ζΪιαµνο πξΫπεη λα εέλαη πηζηνπνηεµΫλνο: 

 Απφ ηνλ W.H.O. (Π.Ο.Τ.) γηα ηελ µεηαθνξΪ θαη απνζάθεπζε ζεξµν-επαέζζεησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ 

 ΚαηΪ ADR γηα ηε µεηαθνξΪ µνιπζµαηηθψλ θαη δπλεηηθΪ µνιπζµαηηθψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ 

(Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ) 

Γηα ηε µεηαθνξΪ ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεµα - πξνθεηµΫλνπ ε ςπθηηθά αιπζέδα λα 

παξαµεέλεη ζηαζεξά – ν αλΪδνρνο πξΫπεη λα θΪλεη ρξάζε µφλν εηδηθψλ θνξεηψλ µΫζσλ θαηΪιιεισλ γηα ηε 

µεηαθνξΪ βηνινγηθνχ πιηθνχ µε ραξαθηεξηζηηθΪ (ζηαζεξφηεηα, µφλσζε) αλΪινγα ηνπ ζαιΪµνπ ζπληάξεζεο. 

 

3.2 Παξαθνινύζεζε ζεξµνθξαζίαο 

Οη ζπλζάθεο ζεξµνθξαζέαο πξΫπεη λα παξαθνινπζνχληαη µε πηζηνπνηεµΫλεο ζπζθεπΫο θαηαγξαθάο ησλ 

δεδνµΫλσλ ηεο ζεξµνθξαζέαο ζε πξαγµαηηθφ ρξφλν. 

Σν θαηαγξαθηθφ πξΫπεη εέλαη ηνπνζεηεµΫλν ζε ζεµεέν πξνζβΪζηµν γηα ζπλερά παξαθνινχζεζε απφ ηνλ 

νδεγφ ηνπ νράµαηνο, µε νζφλε ςεθηαθψλ ελδεέμεσλ, ζπλαγεξµφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο 

θαηαγξαθάο. Σα δεδνµΫλα ηεο ζεξµνθξαζέαο πξΫπεη λα εέλαη δηαζΫζηµα ζηελ Τπεξεζέα Ϊµεζα θαη 

αλαδξνµηθΪ φπνηε απηΪ δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ. 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οιηθφ αέκα 2
ν
 – 6

ν
 C 

Δξπζξνθχηηαξα 2
ν
 – 6

ν
 C 

ΑηκνπεηΪιηα- Κνθθηνθχηηαξα 20
 ν
 -24

ν
 C 

ΠιΪζκα πξφζθαηα θαηεςπγκΫλν -20
ν
 Ϋσο –35

ν
  C 

Γεέγκαηα πιΪζκαηνο / νξνχ  2-8
ν
 C / -20 Ϋσο –35

ν
 C / -70

ν
 C 

Μπειφο ησλ νζηψλ 15
 ν
 -25

 ν
 C 

ΠξνγνληθΪ αηκνπνηεηηθΪ θχηηαξα 2
ν
 -8

ν
 C 

Γεέγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αέκαηνο  2
ν - 

8
 ν
 C 

ΚαιιηΫξγεηεο 15
 ν
 -25

 ν
 C/ 37

 ν
 C 

Βηνςέεο 15
 ν
 -25

 ν
 C/ 37

 ν
 C 

Φαξπγγηθφ επέρξηζκα 2
 ν
 -8

 ν
 C 

Δ.Ν.Τ. , πηχεια, νχξα θαη Ϊιια βηνινγηθΪ πγξΪ 2
 ν
 -8

 ν
 C / 15

 ν
 -25

ν
 C 

ΝνπθιετθΪ νμΫα (DNA RNA) 15
 ν
 -25

 ν
 C 
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ηηο παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο ην επέπεδν ζεξµνθξαζέαο θαζνξέδεηαη απφ ην εέδνο θαη ην 

πξσηφθνιιν ηεο επηζηεµνληθάο δνθηµαζέαο. 

3.3 Δηδηθόο εμνπιηζµόο 

3.3.1 Γηα ηελ αληηµεηψπηζε Ϋθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο πρ. δηαξξνά) ην φρεµα πξΫπεη λα δηαζΫηεη: 

 Ππξνζβεζηάξαο 2kg μεξΪο ζθφλεο, ν νπνένο πξΫπεη λα ζπληεξεέηαη εηεζέσο θαη λα δηαζΫηεη 

εµεξνµελέα ιάμεο ζε δηαθξηηφ ζεµεέν 

 ΠξνεηδνπνηεηηθΫο πηλαθέδεο 

 ΓηιΫθν µε θσζθνξέδνληα ζηνηρεέα 

 Υηνλναιπζέδεο 

 Κνπηέ πξψησλ βνεζεηψλ 

 Απνξξνθεηηθφ πιηθφ 

 Νεξφ 

 Απνιπµαληηθφ µε βΪζε ην ριψξην 

 Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ 

 Κνιιχξην µαηηψλ 

 ΓΪληηα µηαο ρξάζεσο 

 ΓΪληηα γηα ρξάζε ζε ραµειΫο ζεξµνθξαζέεο 

 ΠξνζηαηεπηηθΪ γπαιηΪ 

 ΜΪζθα µηαο ρξάζεο 

 Γνρεέν θιηληθψλ απνξξηµµΪησλ 

3.3.2 Γηα µεγαιχηεξε αζθΪιεηα ζηελ δηαθέλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ Ϊµεζε αληηµεηψπηζε 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζπλέζηαηαη ε ρξάζε ζπζηάµαηνο GPS µε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε 

πξαγµαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο γεσγξαθηθάο ζΫζεο φζν θαη ηεο ζεξµνθξαζέαο εζσηεξηθΪ ησλ ζαιΪµσλ 

ζεξµνζπληεξάζεο. 

(Εεηεέηαη ε ζρεηηθά εθηχπσζε GPS) 

 

4. πζθεπαζία 

4.1 Αζθνί αίµαηνο θαη παξάγσγα απηνύ 

Όηαλ απαηηεέηαη ε ζπζθεπαζέα αζθψλ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ πξΫπεη λα γέλεηαη ε ρξάζε εηδηθψλ 

πηζηνπνηεµΫλσλ δνρεέσλ µεηαθνξΪο αέµαηνο/πιΪζµαηνο/αηµνπεηαιέσλ µε ηζρπξά µφλσζε γηα δηαηάξεζε 

ζηαζεξάο ηεο ζεξµνθξαζέαο αλεμΪξηεηα απφ ηηο πεξηβαιινληνινγηθΫο ζπλζάθεο. Σν ρξεζηµνπνηνχµελν 

ςπθηηθφ πιηθφ γηα ηηο µνλΪδεο νιηθνχ αέµαηνο/εξπζξψλ/πιΪζµαηνο δελ πξΫπεη λα Ϋξρεηαη ζε Ϊµεζε επαθά µε 

ηνπο µεηαθεξφµελνπο αζθνχο. 

εµεέσζε: H ρξάζε θνξεηψλ ςπγεέσλ απφ θνηλφ θειηδφι δελ ζπλέζηαηαη απφ ηνλ Π.Ο.Τ. γηα ηελ αζθαιά 

µεηαθνξΪ αέµαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ. 

 

Σα παξαζθεπΪζµαηα αηµνπεηαιέσλ εέλαη ηδηαέηεξα επαέζζεηα ζηηο ζπλζάθεο απνζάθεπζεο θαη µεηαθνξΪο. 

ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο µεηαθνξΪο, ε ζεξµνθξαζέα ησλ αηµνπεηαιέσλ πξΫπεη λα δηαηεξεέηαη φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηΫζηεξα ζηε ζπληζηψµελε ζεξµνθξαζέα απνζάθεπζεο πνπ εέλαη +20°C Ϋσο +24°C (µΫζε ζπληζηψµελε 

ζεξµνθξαζέα +22°C) θαη ν ρξφλνο µεηαθνξΪο ζα πξΫπεη λα µελ ππεξβαέλεη ηηο 24 ψξεο. 

ρεηηθΪ µε ηε ζπζθεπαζέα θαη µεηαθνξΪ ησλ αξρΫγνλσλ αηµνπνηεηηθψλ θπηηΪξσλ, ζα πξΫπεη λα ηζρχνπλ νη 

γεληθΫο ζπλζάθεο πξνζαξµνζµΫλεο ζηηο αλΪγθεο ηνπ θΪζε µεηαθεξφµελνπ αλζξσπέλνπ ηζηνχ. 

4.2 Γείγµα 

α. Πξσηνηαγάο ζπζθεπαζέα / πεξηΫθηεο 

α.1 Μνιπζµαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηΫθηεο ηνπνζεηεέηαη ζε πηζηνπνηεµΫλν ζΪθν µηαο ρξάζεσο, µε εξµεηηθφ θαη 

µφληµν θιεέζηµν, πνπ αλνέγεη µφλν µε ζρέζηµν πξνθεηµΫλνπ λα ρξεζηµνπνηεζεέ ην δεέγµα. Ο ζΪθνο λα Ϋρεη 

δχν ζάθεο µηα γηα ην δεέγµα θαη µηα γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεµπηηθφ. 

εµεέσζε: To παξαπεµπηηθφ δελ πξΫπεη λα Ϋξρεηαη ζε Ϊµεζε επαθά µε ηνλ πεξηΫθηε 

α.2 ΓπλεηηθΪ µνιπζµαηηθφ: Aο Ϊλσ. 

Πνιινέ πεξηΫθηεο µπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλά ζπζθεπαζέα εΪλ θαη εθφζνλ εέλαη µεξηθψο 

απνµνλσµΫλνη µεηαμχ ηνπο. 

α.3 ε πεξέπησζε µεηαθνξΪο πγξνχ δεέγµαηνο, ν πεξηΫθηεο (εέηε πξφθεηηαη γηα µνιπζµαηηθφ πιηθφ εέηε γηα 

δπλεηηθΪ µνιπζµαηηθφ) πξΫπεη λα ηπιέγεηαη αξρηθΪ µε επαξθά πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλά λα 

απνξξνθάζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ µεηαθεξφµελνπ πγξνχ δεέγµαηνο θαη λα ην µεηαηξΫςεη ζε γΫιε, ζε πεξέπησζε 

ξάμεο ηνπ πεξηΫθηε. 

β. Γεπηεξνηαγάο ζπζθεπαζέα 
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ηε ζπλΫρεηα ν πεξηΫθηεο ά νη πεξηΫθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεµΫλν δνρεέν µεηαθνξΪο 

πνιιαπιψλ ρξάζεσλ, µε εξµεηηθφ θιεέζηµν θαη θαηΪιιειε αληνρά γηα ηελ πξνζηαζέα ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ 

µεηαθεξφµελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

Όιεο νη αλσηΫξσ ζπζθεπαζέεο πξΫπεη λα εέλαη πηζηνπνηεµΫλεο γηα ηελ µεηαθνξΪ µνιπζµαηηθψλ θαη δπλεηηθΪ 

µνιπζµαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθΪ) λα Ϋρνπλ αληνρά ζε ζεξµνθξαζέεο -40 ν C Ϋσο 55 ν C 

θαη πέεζε Ϋσο 95kPa θαη λα θΫξνπλ εμσηεξηθΪ ζάµαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθΪ επηθέλδπλν). 

(Εεηνχληαη ηα ζρεηηθΪ πηζηνπνηεηηθΪ) 

 

5. Έγγπαθα µεηαθοπάρ 

Ζ εηαηξεέα µεηαθνξΪο λα εθδέδεη µε επζχλε ηεο νπνηαδάπνηε παξαζηαηηθΪ, θνξησηηθΫο θαη Ϊιια απαξαέηεηα 

Ϋγγξαθα γηα ηε µεηαθνξΪ. 

Απαξαέηεηα Ϋγγξαθα γηα ηελ αζθαιά δηαθέλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ: 

 Δηδηθφ ηξηπιφηππν Ϋγγξαθν µεηαθνξΪο, ζην νπνέν λα αλαθΫξνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα απνζηνιΫα θαη 

παξαιάπηε, εέδνο/ πνζφηεηα/ φγθνο/ ζεξµνθξαζέα ηνπ µεηαθεξφµελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ 

πεξέπησζε µεηαθνξΪο µνιπζµαηηθψλ θαη δπλεηηθΪ µνιπζµαηηθψλ πιηθψλ ην ηξηπιφηππν πξΫπεη λα 

αλαθΫξεη ηελ ζπζθεπαζέα θαη ηελ θαηεγνξηνπνέεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ µε βΪζε ηελ λνµνζεζέα 

πεξέ επηθηλδπλφηεηαο. 

 Γειηέν αηπράµαηνο 

 ΓξαπηΫο νδεγέεο θφξησζεο, µεηαθνξΪο θαη εθθφξησζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαέδεπζεο θαηΪ ADR ηνπ νδεγνχ 

 

(Εεηνχληαη ηα ζρεηηθΪ απνδεηθηηθΪ) 

 

6. Πξνζσπηθό µεηαθνξάο 

Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ µεηαθνξΪ βηνινγηθνχ πιηθνχ λα εέλαη Ϋµπεηξν θαη εμεηδηθεπµΫλν ζηηο 

µεηαθνξΫο βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

Ζ εθπαέδεπζε ηνπ πξΫπεη λα πεξηιαµβΪλεη: 

 Σελ ζπλερά ηνπ επηµφξθσζε µε βΪζε ηελ ηζρχνπζα Ννµνζεζέα γηα ηε µεηαθνξΪ επηθέλδπλσλ νπζηψλ 

θαη ηε ζρεηηθά πηζηνπνέεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγεέν Μεηαθνξψλ 

 Σηο ζπλζάθεο ρεηξηζµνχ, µεηαθνξΪο θαη ζεξµνθξαζέαο αλΪ εέδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ 

 Σνπο θαλφλεο Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο πνπ πξΫπεη λα ηεξνχλ 

 Σνπο εθηηµψµελνπο θηλδχλνπο θαηΪ ηελ µεηαθνξΪ θΪζε θαηεγνξέαο βηνινγηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηελ 

δηαδηθαζέα αληηµεηψπηζεο Ϋθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο. 

 

Δπέ πνηλά απνθιεηζµνχ ζα πξΫπεη λα θαηαηεζνχλ ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ-πηζηνπνηεηηθΪ - δεέγµαηα 

(λφµηµα επηθπξσµΫλα θαη µεηαθξαζµΫλα, ηα μελφγισζζα) 

1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηά γηα ηελ ζπµµφξθσζε ησλ ζαιΪµσλ µεηαθνξΪο µε ηα πξφηππα ηνπ WHO 

2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηά γηα ηελ ζπµµφξθσζε ησλ ζαιΪµσλ µεηαθνξΪο µε ηνλ θαλνληζµφ ADR 

3. Δθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζεξµνθξαζέαο γηα ηελ ηαπηφρξνλε µεηαθνξΪ ζε ηΫζζεξηο δηαθνξεηηθΫο 

ζεξµνθξαζέεο ( 2 - 8°C, 20-24°C, -20ν Ϋσο -35°C, +37°C ά/θαη -70°C) 

4. Λέζηα νρεµΪησλ πνπ ζα αλαιΪβνπλ ην Ϋξγν θαη βεβαέσζε θαηαιιειφηεηαο ησλ νρεµΪησλ απφ ην ΤΤΚΑ 

5. Γειηέν αηπράµαηνο 

6. Σξηπιφηππν µεηαθνξΪο 

7. Πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001: 2000 γηα ηελ µεηαθνξΪ βηνινγηθψλ νπζηψλ 

8. Γεέγµα ζΪθνπ φπσο πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.2 /α1 θαη 4.2/α2 

9. Γεέγµα απνξξνθεηηθάο ζάθεο φπσο πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξΪγξαθν 4.2/α3 

10. Πηζηνπνηεηηθφ ζπµµφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ µε ηνλ θαλνληζµφ ADR 

11. Αληέγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγειµαηηθάο θαηΪξηηζεο θαηΪ ADR ησλ νδεγψλ µεηαθνξΪο θαη ηνπ 

πµβνχινπ Αζθαιεέαο 

12. Δθηχπσζε GPS ζηελ νπνέα ζα εµθαλέδεηαη ε γεσγξαθηθά ζΫζε ηνπ νράµαηνο θαη νη 4 

ζεξµνθξαζέεο µεηαθνξΪο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΩΝ 

 

ην παξΪξηεκα απηφ παξνπζηΪδνληαη ππνδεέγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ απφ 

ηνπο πξνκεζεπηΫο. 

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΩ 

 
ΔΚΓΟΣΖ …………………………………………………. 

 

                   Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο  ……………… 

 
Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζά καο ππ’ αξηζ. ……………………….  

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ………………… 

 

αο γλσξέδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζΪο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιΪθησο, παξαηηνχκελνη 

ησλ ελζηΪζεσλ δηδάζεσο θαη δηαηξΫζεσο, κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ …………………. γηα ηελ Δηαηξέα 

………………………………………………………….. νδφο ………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε 

πεπίπηωζη Ένωζηρ ππομηθεςηών, για ηην Δηαιπία 1) …………………………...  και 2)  …………………………….  

αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ,  εκ ηηρ ιδιόηηηαρ 

ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ ππομηθεςηών),  γηα ηε ζπκκεηνρά ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο 

…………….. ά ηπρφλ επαλΪιεςά ηνπ,  γηα ηελ 

αλΪζεζε………………………………………………………………………………………………..……..… 

ζχκθσλα  κε ηελ ππ’ αξηζκ. ……………… δηαθάξπμά ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ παξαπΪλσ δηαγσληζκφ  απνξξΫνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξΪο δεζκεχζεψο ηεο θαη κΫρξη ηελ ππνγξαθά ηεο 

ζχκβαζεο θαη θαηΪζεζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο,  ζηελ πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ηεο 

πξνκάζεηαο ζε απηάλ. 

Σν παξαπΪλσ πνζφ βξέζθεηαη ζηε δηΪζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ, νιηθΪ ά κεξηθΪ, ρσξέο νπνηαδάπνηε εθ 

κΫξνπο καο αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο Ϋξεπλα ηνπ βΪζηκνπ  ά κε ηεο απαηηάζεσο ζαο 

κΫζα ζε ηξεηο (3) κΫξεο κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο,  ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ …………………………………  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ  εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.  

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεψλ καο, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα 

Γεκνζένπ Γηθαένπ, καδέ κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηάο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη 

θαζνξηζηεέ γηα ηελ ΣξΪπεδα καο.  

(ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΩ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                            Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζάθακε φηη ε Δηαηξέα (ή η Ένωζη Δηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο αλΪδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλΪςεη καδέ ζαο, ζχκβαζε, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ 

………………………………………………………………………………………………………… ηνπ 

Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο, ζπλνιηθάο αμέαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλΪκεη ηεο ππ’ αξηζ. 

…………… δηαθάξπμεο ηνπ  Γ.Ν.ΚΑΣΟΡΗΑ) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηά ε 

εηαηξέα (ά ε Έλσζε) ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πνζνχ έζνπ πξνο ην 5% ηεο 

ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ δειαδά γηα  ΔΤΡΧ …………………….... 

ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ, ε ΣξΪπεδα …………………………….. παξΫρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππΫξ ηεο 

εηαηξέαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Δηαιπιών 1) …………….…… …………………….. και 2) 

………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον 

ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ Ππομηθεςηών), θαη εγγπΪηαη πξνο εζΪο κε 

ηελ παξνχζα, αλεθθιάησο θαη αλεπηθπιΪθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο,  

λα θαηαβΪιιεη κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο, αλεμΪξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηάζεηο, αληηξξάζεηο ά ελζηΪζεηο ηεο 

εηαηξέαο θαη ρσξέο Ϋξεπλα ηνπ βΪζηκνπ ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε θαη 

δάισζά ζαο φηη ε εηαηξέα παξΫβε ά παξΫιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδάπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θΪζε πνζφ πνπ 

ζα νξέδεηε ζηε δάισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλΪ ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηά. 

 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπάζεσλ καο, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝνκηθΪ Πξφζσπα 

Γεκνζένπ Γηθαένπ,  καδέ κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηάο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη 

θαζνξηζηεέ γηα ηελ ΣξΪπεδα καο.    

       (ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄ 

                    

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

ΤΜΒΑΖ ΑΝΑΘΔΖ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

 

ηελ ΚαζηνξηΪ, ζάκεξα ………………………………………….. 201………, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ: 

αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζένπ Γηθαένπ κε ηελ επσλπκέα «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηνρά Μαπξησηέζζεο ζηελ ΚαζηνξηΪ (Α.Φ.Μ. ……………….., Γ.Ο.Τ. 

ΚαζηνξηΪο),  φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνέν ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο ρΪξηλ 

ζπληνκέαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη 

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξέαο κε ηελ επσλπκέα …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών α)…………….. 

…………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  ………………………. (νδφο 

……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπεέηαη λφκηκα θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο απφ η... 

…………………….., ε νπνέα ζα απνθαιεέηαη ζην εμάο ρΪξηλ ζπληνκέαο «Αλάδνρνο»,  

ζπκθσλάζεθαλ, ζπλνκνινγάζεθαλ θαη Ϋγηλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα αθφινπζα: 

Α.  Σελ ………. δηελεξγάζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά, γηα ηελ 

αλΪζεζε ................................... γηα Ϋλα Ϋηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. ……./2014 δηαθάξπμε απηνχ. Σν απνηΫιεζκα ηνπ 

αλσηΫξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ ΑλΪδνρν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ε 

νπνέα ιάθζεθε θαηΪ ηελ ππ’ αξηζ. …………….. ζπλεδξέαζά ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθάο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο 

ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β. Σελ αξηζκ. ………. απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε αλΪιεςε ππνρξΫσζεο θαη 

δΫζκεπζεο πέζησζεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ …… – ΚΑΔ …… ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεέ ζηελ αμέα ηεο ζχκβαζεο, 

απφ ηελ Ϋλαξμεο ηζρχνο απηάο θαη κΫρξη 31.12.2014, θαζψο θαη ε Ϋγθξηζε Ϋθδνζεο απφθαζεο δεκνζηνλνκηθάο 

ππνρξΫσζεο  γηα ηελ δΫζκεπζε πέζησζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015, φηαλ απηφο 

εγθξηζεέ. 

Γ. Σελ κε αξηζκ. πξση. ……… απφθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο θαη ηνλ α/α ….. ηνπ βηβιένπ εγθξέζεσλ θαη εληνιψλ 

πιεξσκάο (ΑΓΑ: ……….) κε ηα νπνέα βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πέζησζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2015, ΚΑΔ 0419 ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, ηνπ πνζνχ ησλ ………..€ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο πξνκάζεηαο ………….., γηα ην δηΪζηεκα απφ 

……..-2015 Ϋσο 31-12-2015. Σν ππφινηπν πνζφ ησλ ……….€ πνπ αληηζηνηρεέ ζηελ πξνκάζεηα …………… απφ 1-01-

2016 κΫρξη ………….-2016 ζα δεζκεπηεέ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2016 ηνπ Ννζνθνκεένπ 

ζηνλ Κ.Α.Δμφδσλ, …., φηαλ απηφο εγθξηζεέ. 

Γ.  ΜεηΪ ηα παξαπΪλσ, ην Ννζνθνκεέν, φπσο ελ πξνθεηκΫλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαζΫηεη, θαη ν ΑλΪδνρνο, φπσο 

αληηζηνέρσο ελ πξνθεηκΫλσ εθπξνζσπεέηαη, αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα εθηειΫζεη ην ελ ιφγσ Ϋξγν, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαησηΫξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλέεο: 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ αλΪδνρν πνπ ζα επηιεγεέ ζα Ϋρεη δηΪξθεηα ελφο (1) Ϋηνπο, αξρέδνληαο απφ ηελ 

εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο . 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

2.1. Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε παξνρά Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ ΚαζηνξηΪο. 

2.2. Σν ππφ εθηΫιεζε Ϋξγν ζα βξέζθεηαη ζε πιάξε ζπκθσλέα κε ηνπο εηδηθνχο θαη ινηπνχο φξνπο ηεο 

δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά  πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζεσξνχληαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κΫξε ηεο παξνχζαο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΛΖΡΩΜΖ 

3.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή, γηα θάζε κήλα παξνρήο ππεξεζηώλ κε ην πνζό, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο παξαδόζεηο θαθέισλ – δεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, όπσο 

απηέο πξνθύπηνπλ από ηα απνθόκκαηα παξάδνζεο . 

3.2. H πιεξσκά ζα γέλεηαη ζε επξψ (€), κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικΪησλ πιεξσκάο απφ ηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. 

3.3. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμάληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκΫλε ηεο ππνβνιάο ηνπ 

ηηκνινγένπ παξνράο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλΪδνρν. 

3.4. Ζ εμφθιεζε γέλεηαη αθνχ ππνβιεζνχλ : 

5.4.1. Σα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο θαη ηα ινηπΪ ζηνηρεέα πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 

(Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε 

απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) 

3.4.2. Σηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ  

3.4.3. ΚαηΪζηαζε, ζηελ νπνέα αλαιχνληαη φιεο νη θηλάζεηο – παξαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηε 

δηΪξθεηα ηνπ κάλα  κε παξΪζεζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ φπσο εκεξνκελέα, πξννξηζκφο, βΪξνο ηνπ 

δΫκαηνο θαη ρξΫσζε ηεο θέλεζεο. Ζ θαηΪζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη νπσζδάπνηε κε ηα απνθφκκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θΪζε θέλεζε. 

3.5. ε πεξέπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγέσλ γέλεη κεηΪ ηελ πην πΪλσ πξνζεζκέα, ην Ννζνθνκεέν 

θαζέζηαηαη ππεξάκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4152/12 ΤπνπαξΪγξαθνο Ε.5: πλαιιαγΫο κεηαμχ 

επηρεηξάζεσλ θαη Γεκνζέσλ αξρψλ (Άξζξν 4 Οδεγέαο 2011/7) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβΪιιεηαη Ϋληνθα, 

εθφζνλ ππνβιεζεέ ζρεηηθά αέηεζε ηνπ πξνκεζεπηά, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην Ϊζξνηζκα ηνπ επηηνθένπ 

πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξΪμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθάο Κεληξηθάο ΣξΪπεδαο (επηηφθην 

αλαθνξΪο) πξνζαπμεκΫλν θαηΪ δχν (2,00) πνζνζηηαέεο κνλΪδεο (πεξηζψξην). 

3.6. Ζ πξνζεζκέα πιεξσκάο αλαζηΫιιεηαη α) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηελ απνζηνιά ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληΪικαηνο πιεξσκάο ζηνλ αξκφδην Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη κΫρξη ηε 

ζεψξεζε απηνχ, β) θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελΫμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπΫο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπέζεο, δελ πξνζκεηξεέηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηΫξεζεο ηεο πιεξσκάο πνπ νθεέιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε Ϋγθαηξε ππνβνιά ησλ 

αλαγθαέσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). 

3.7.1. Οη θξαηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη εέλαη νη αθφινπζεο:   

 i) ΤπΫξ ηξέησλ (Ϊξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 ii)    ΤπΫξ ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ  

             (παξ. 3, Ϊξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, Ϊξζξν 4, Ν.4013/2011):     1‰ 

3.8. ΚαηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ παξαθξαηεέηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην 

Ϊξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδάκαηνο 8% επέ ησλ θξαηάζεσλ. 

3.9.  Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) επέ ηεο αμέαο ησλ ηηκνινγέσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
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χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθάξπμε, ν αλΪδνρνο, γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηΫζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθά επηζηνιά  η… 

……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ δΫθα ηνηο εθαηφ (5%) επέ 

ηεο ζπvoιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο Ϋσο 

ηελ ……….-201… 

Ζ αλσηΫξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεέ ζηνλ αλΪδνρν κεηΪ ηελ νξηζηηθά εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  

5.1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. ……………. 

δηαθάξπμεο ηνπ δηελεξγεζΫληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ δηαηΪμεηο, φπσο 

ηζρχνπλ θΪζε θνξΪ (Π.Γ. 118/2007, Ν. 2286/1995, Ϊξζξα 79 - 85 Ν. 2362/1995 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγά ησλ 

δηαηΪμεσλ απηψλ δελ απνθιεέεη ηελ Ϊζθεζε Ϊιισλ δηθαησκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο 

ζπλαθεέο κε ηε ζχκβαζε δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπάο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο. 

5.2.  Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνέεζε απηψλ κπνξεέ λα γέλεη κφλνλ 

εγγξΪθσο, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηΪ απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθά απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ.  

 

ε επηβεβαέσζε φισλ ησλ παξαπΪλσ ζπληΪρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληέγξαθα, ηα νπνέα,  αθνχ 

δηαβΪζηεθαλ, ππνγξΪθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνέσλ ην Ννζνθνκεέν Ϋιαβε Ϋλα αληέγξαθν, 

ελψ ην δεχηεξν Ϋιαβε ν Πξνκεζεπηάο. 

 

 

 

 

 

ΟΗ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

    ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                                                                                      ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 
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