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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ   ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠ  ΔΕ   2019  

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
-    την αριθμ. 109/12-6-2019 απόφαση του του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και 
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118  
- την  υπ’  αριθμ.  4753/19-06-2019  (ΑΔΑ:  ΩΚΙΝ4690ΒΥ-ΠΕΣ)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης
προβαίνει  σε  συλλογή  προσφορών  με  σκοπό  την  ανάθεση  των  υπηρεσιών  μεταφοράς  αίματος,
παραγώγων και λοιπών βιολογικών υλικών,  για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του  Νοσοκομείου
Καστοριάς, από το ΠΠΔΕ 2019
Κωδικός CPV: 60161000-4

Προϋπολογισμός: 16.900,00€ με τον ΦΠΑ 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (η χαμηλότερη τιμή).
Δημοσιότητα  της  πρόσκλησης:Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  πρόσκλησης  καταχωρήθηκε  στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην
ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.kastoriahospital.gr
Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών: 2-7-2019  ημέρα Τρίτη
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 4-7-2019 και ώρα 14.30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας του
Νοσοκομείου, προκειμένου να πρωτοκολληθεί
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5-7-2019 και ώρα 11.00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου, όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου,
KAE 829.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή
ενώσεις  /  κοινοπραξίες  αυτών  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  της  υπό  ανάθεσης
προμήθειας.
Λόγοι αποκλεισμού:  Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, βάσει του άρθρου
73 του Ν. 4412/16, όταν:
- υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1,
άρθρο 73 του Ν. 4412/16

http://www.kastoriahospital.gr/
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-  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που θα
αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της πρόσκλησης που αφορά, καθώς και τα στοιχεία του
αποστολέα.  Στον  κυρίως  φάκελο  θα  περιλαμβάνεται  ένας  σφραγισμένος  φάκελος  τεχνικής
προσφοράς (μέσα στον οποίο τοποθετείται το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων εις διπλούν) και
ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς (μέσα στον οποίο τοποθετείται το σύνολο των
κατατιθέμενων εγγράφων εις διπλούν). 

Α. Τεχνική προσφορά

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθούν: 

Α. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές , ώστε
να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

Β. Πιστοποιητικά, δικαιολογητικά,  δείγματα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές
προδιαγραφές  ήτοι:
1. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συµµόρφωση των θαλάµων µεταφοράς µε τα πρότυπα
του WHO.
2. Πελατολόγιο με αναφορά στο είδος και τη διάρκεια του έργου μεταφοράς βιολογικών σε δημόσια
νοσοκομεία.
3. Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2000 για την µεταφορά βιολογικών ουσιών.
4. Δελτίο ατυχήµατος
5. Τριπλότυπο µεταφοράς
6. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών µεταφοράς και του
Συµβούλου Ασφαλείας
7.  Δείγµα  σάκου  όπως  περιγράφεται  στην  παράγραφο  4.2  /α1  και  4.2/α2  των  τεχνικών
προδιαγραφών
8.  Δείγµα  απορροφητικής  θήκης  όπως  περιγράφεται  στην  παράγραφο  4.2/α3  των  τεχνικών
προδιαγραφών
9. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των συσκευασιών µε τον κανονισµό ADR
10. Εκτύπωση GPS στην οποία θα εµφανίζεται  η γεωγραφική θέση του οχήµατος και  οι  τέσσερις
θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού
11.Εκτύπωση  του  καταγραφικού  θερµοκρασίας  για  την  ταυτόχρονη  µεταφορά  στις τέσσερις
διαφορετικές θερµοκρασίες 

Γ.  Υπεύθυνη  δήλωση  της  παρ.  4,  αρθρ.  8  του  Ν.  1599/86,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  (χωρίς  γνήσιο
υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται ότι: 

I. Ο υποψήφιος  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τους  αποδέχεται
ανεπιφύλακτα

II. Η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης

ΙΙΙ. O προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά
μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης 

ΙV. H προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών 

V. Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της
αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας
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Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρίας ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

- Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Β. Οικονομική προσφορά

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να περιληφθεί: 

Η  οικονομική  προσφορά  του  συμμετέχοντα  η  οποία  θα  συνταχθεί  λαμβάνοντας  υπόψη  το
επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς.
-Η τιμή του προς προμήθεια είδους, θα δοθεί σε ευρώ (EURO) ανά μονάδα
-Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.

-Η  προσφερόμενη  τιμή  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  αυτή  του  Π.Τ.  της  ΕΠΥ  (εφόσον  το  είδος
αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.). 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται  προσφορές στις οποίες :  α)   δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα και β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης.

Γ. Κατακύρωση

Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης,  για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.  Η σύμβαση που θα
υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα έτος.
Ο  ανάδοχος θα κληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα περιληφθεί:

1. Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής ενημερότητας  (σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του)
2.  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας (σε  ισχύ κατά το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ( να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του)
4.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  (να έχουν εκδοθεί  έως (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους)

Εγγυητική καλής εκτέλεσης
Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της.  Το ύψος της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Πληρωμή

Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€).

Xρόνος εξόφλησης:  εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου  και εφόσον
υποβληθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλου  δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. 
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Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Αντωνιάδης Βασίλειος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
& ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV 60161000-4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των Μονάδων Υγείας συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών
Αιμοδοσίας, συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων αυτού (για μετάγγιση), των
δειγμάτων αίματος των αιμοδοτών (για ορολογικό-μοριακό έλεγχο) και στη διακίνηση βιολογικών
δειγμάτων και βιολογικών προϊόντων (για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς)
(πίνακας  Ι).   Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  έχουν  απαράβατη  υποχρέωση  να  αντιληφθούν  την
σπουδαιότητα της µεταφοράς των παραπάνω υλικών, για:

 Την  εξασφάλιση  της  ακεραιότητας  και  της  σωστής  συντήρησης  του  µεταφερόµενου
βιολογικού υλικού,

 Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού
υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και

 Τον σεβασµό της Υγιεινής και  Ασφάλειας για την  διαφύλαξη της δηµόσιας  Υγείας και  του
Περιβάλλοντος, αφού τα υλικά που διακινούνται είναι τόσο µολυσµατικά όσο και δυνητικά
µολυσµατικά (διαγνωστικά).

Η  θέσπιση  κανόνων  και  ειδικών  προδιαγραφών  για  την  ασφαλή  µεταφορά  βιολογικού  υλικού,
διέπεται από τους κανόνες ορθής πρακτικής (GMOs), την αναφερόµενη ως ψυκτική αλυσίδα (Cold
Chain)  του  Παγκόσµιου  Οργανισµού  Υγείας  (W.H.O.)  και  άλλων  Διεθνών  Οργανισµών  (DGR,
ADR/οδική μεταφορά, ΙΑΤΑ/αεροπορική μεταφορά, Code IMDG/ θαλάσσια μεταφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.: ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ολικό αίμα
Ερυθροκύτταρα
Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα
Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο
Δείγματα πλάσματος / ορού 
Μυελός των οστών
Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα
Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 
Καλλιέργειες
Βιοψίες
Φαρυγγικό επίχρισμα
Ε.Ν.Υ. , πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά
Νουκλεϊκά οξέα (DNA RNA)
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓ  ΡΑΦΕΣ  
Προκειµένου µεταφορική εταιρεία να αναλάβει την µεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει:

 Η µεταφορά να γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”, ADR
1999 µε τις ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ µε τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ,
2004/33/ΕΚ,  ΦΕΚ  509/2000,  ΦΕΚ  1350/2000,  ΦΕΚ  781Β/2000,  Ν.3534/2007  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  Α3/31882/2540/31-05-07  του  Υπουργείου  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών,  Γενικής  Διεύθυνσης  Μεταφορών,  Τµήµατος  Οδικών  Μεταφορών)  και  µε
απόλυτη  συνέπεια  και  αξιοπιστία  στην  τήρηση  όλων  των  απαιτούμενων  συνθηκών
μεταφοράς.

 Nα κατατεθεί λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το μεταφορικό έργο
 Να  διαθέτει  αποδεδειγµένη  εµπειρία  στην  µεταφορά  βιολογικού  υλικού,  εξειδικευµένο

προσωπικό και πιστοποιηµένο εξοπλισµό (να κατατεθεί πελατολόγιο)
 Η διάρκεια  της  µεταφοράς  να  υπόκειται  σε  συγκεκριµένους  χρονικούς  περιορισµούς,  που

υπαγορεύονται  από  τη  φύση  της  µεταφερόµενης  ουσίας  και  το  λόγο  της  µεταφοράς
(π.χ.επείγουσα µετάγγιση)

 Να τηρούνται  οι  κανόνες  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  του  προσωπικού,  του  οχήµατος  και  του
εξοπλισµού

 Η µεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριµένα έγγραφα µεταφοράς
 Να  διαθέτει  πιστοποίηση  ISO  για  τις  εν  λόγω  µεταφορές  (να  κατατεθεί  το  σχετικό

πιστοποιητικό) 
 Να  πραγµατοποιεί  την  µεταφορά  µε  βάση  τις  ειδικές  απαιτήσεις  /προδιαγραφές  κάθε

κατηγορίας βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙ)
 Να  ασφαλίζει  τα  είδη  που  µεταφέρει  για  οποιαδήποτε  φθορά  ή  αλλοίωση  και  να  φέρει

αποκλειστικά  την  ευθύνη  για  κάθε  ζηµιά  που  τυχόν  υποστεί  το  βιολογικό  υλικό  κατά  τη
µεταφορά του. Το κόστος της αποζηµίωσης να προκύπτει µετά από υπολογισµό του ελάχιστου
κόστους του ασκού, το οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε την επεξεργασία του κατεστραµµένου
αίµατος ή παραγώγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό  που έχει  ελεγχθεί  με  όλες τις  γνωστές  διαθέσιμες

δοκιμασίες και δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ.

Μονάδες ερυθρών προς μετάγγιση
Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ  

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες

δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ. 

Δείγμα αίματος για διαγνωστικό έλεγχο
Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό  που έχει  ελεγχθεί  με  όλες τις  γνωστές  διαθέσιμες

δοκιμασίες  ότι  περιέχει  παθογόνους  παράγοντες  που

μπορούν να προκαλέσουν – μετά από έκθεση σε αυτούς –

μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα

ασθένεια σε  κατά τα  άλλα υγιείς  ανθρώπους.  Π.χ.  Ορός

φορέα HIV
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Σημείωση:  Για την  καταχώρηση ενός  βιολογικού υλικού στις  ανωτέρω κατηγορίες  απαιτείται  ένα
στοιχείο  επαγγελµατικής  κρίσης.  Η  κρίση  θα  πρέπει  να  βασίζεται  σε  γνωστό  ιατρικό  ιστορικό,
συµπτώµατα,  ενδηµικές τοπικές συνθήκες και  µεµονωµένες συνθήκες της πηγής  προέλευσης του
υλικού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.Περιγραφή έργου
Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής µεταφορά αίµατος, πλάσµατος και λοιπών βιολογικών υλικών µε
βάση προκαθορισµένο πρόγραµµα που θα εκδίδεται από την Αιµοδοσία του Ιδρύµατος και κατόπιν
γραπτής  συνεννοήσεως του αναδόχου µε την  Αιµοδοσία  σχετικά µε  τους  χρόνους  και  τα σηµεία
παραλαβής/ παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας µεταφοράς (πχ. διακίνηση αίµατος για επείγουσα
µετάγγιση) ο ανάδοχος θα ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία.

Πιο συγκεκριµένα:
Ο  ανάδοχος θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  καλύπτει  όλες  τις  ανάγκες  του  Γ.Ν.  Καστοριάς σε
µεταφορές  ασκών  αίµατος  και  παραγώγων,  βλαστοκυττάρων,  µολυσµατικών  και  διαγνωστικών
δειγµάτων και λοιπών βιολογικών υλικών. Πιο αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαµβάνει:
α)Αυθηµερόν  διακίνηση,  εντός  λίγων  ωρών  από  την  παραλαβή  του  βιολογικού  υλικού  (ασκών
αίµατος παραγώγων, διαγνωστικών και µολυσµατικών δειγµάτων), από  και προς το Γ.Ν. Καστοριάς
και Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και  Θεσσαλίας.
β) Δυνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς σε τέσσερις θερµοκρασίες, 2 ο C έως 6ο C, -20 ο  C έως -35 ο  C,
+20 ο C έως +24 ο  C και -70 ο  C /ή +37°C).

2.Όχηµα µεταφοράς
Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  διαθέτει  επαρκή  στόλο  οχημάτων  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες  της
Υπηρεσίας και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά βιολογικού υλικού.
Το  όχηµα  να  είναι  κλιµατιζόµενο,  η  δε  καθαριότητα  /απολύµανση  να  γίνεται  σε  τακτά  χρονικά
διαστήµατα και µε βάση τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού.
Σε  περίπτωση οποιασδήποτε  διαρροής  βιολογικού υλικού το όχηµα πρέπει  να καθαριστεί  και  να
απολυµανθεί άµεσα πριν την επόµενη χρήση.
Εντός του οχήµατος απαγορεύεται:

 Η µικτή φόρτωση µε άλλα είδη
 Η είσοδος και παραµονή στο όχηµα άλλων ατόµων πλην του οδηγού
 Το παρκάρισµα σε αφύλαχτα σηµεία
 Η χρήση συσκευών µε φλόγα

3.Εξοπλισµός οχήµατος
Ο εξοπλισµός του οχήµατος πρέπει να είναι τοποθετηµένος µε τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάζει
την ακεραιότητα και την ασφάλεια του οδηγού, του µεταφερόµενου υλικού και δεν θα παρεμποδίζει
την τακτική απολύμανση και καθαριότητα του.

3.1 Θάλαµοι συντήρησης βιολογικών υλικών
Ο θάλαµος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγµένα επίπεδα θερµοκρασίας για κάθε είδος
βιολογικού  υλικού  (Πίνακας  ΙΙΙ)  και  να  διαθέτει  την  κατάλληλη  µόνωση  που  θα  επιτρέπει  την
διατήρηση  της  θερµοκρασίας  για  µεγάλα  χρονικά  διαστήµατα  ανεξάρτητα  από  τις  εξωτερικές
περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
Η ορθή λειτουργία του εξοπλισµού πρέπει να επικυρώνεται µε τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες
συντήρησης. Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών µέσων για την επίτευξη της θερµοκρασίας τα
µέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το µεταφερόµενο βιολογικό υλικό.
Ο θάλαµος πρέπει να είναι πιστοποιηµένος:
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 Από τον  W.H.O. (Π.Ο.Υ.)  για την µεταφορά και αποθήκευση θερµο-ευαίσθητων βιολογικών
υλικών

(Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό)
Για τη µεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχηµα - προκειµένου η ψυκτική αλυσίδα να
παραµείνει σταθερή – ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση µόνο ειδικών φορητών µέσων κατάλληλων
για  τη  µεταφορά  βιολογικού  υλικού  µε  χαρακτηριστικά  (σταθερότητα,  µόνωση)  ανάλογα  του
θαλάµου συντήρησης.

3.2 Παρακολούθηση θερµοκρασίας
Οι συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται µε πιστοποιηµένες συσκευές καταγραφής
των δεδοµένων της θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο.
Το καταγραφικό πρέπει είναι τοποθετηµένο σε σηµείο προσβάσιµο για συνεχή παρακολούθηση από
τον  οδηγό  του  οχήµατος,  µε  οθόνη  ψηφιακών  ενδείξεων,  συναγερµό  και  δυνατότητα  24ωρης
συνεχούς καταγραφής.  Τα δεδοµένα της θερµοκρασίας πρέπει  να είναι διαθέσιµα στην Υπηρεσία
άµεσα και αναδροµικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. 
(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού με τις  τέσσερις διαφορετικές θερμοκρασίες,
ήτοι 2 ο C έως 6ο C, -20 ο  C έως -35 ο  C, +20 ο  C έως +24 ο  C και -70 ο  C /ή +37°C).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ολικό αίμα 2ο – 6ο C
Ερυθροκύτταρα 2ο – 6ο C
Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα 20 ο -24ο C
Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -20ο έως –35ο  C
Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8ο C / -20 έως –35ο C / -70ο C
Μυελός των οστών 15 ο -25 ο C
Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2ο -8ο C
Δείγματα  ομφαλοπλακουντιακού

αίματος 

2ο - 8 ο C

Καλλιέργειες 15 ο -25 ο C/ 37 ο C
Βιοψίες 15 ο -25 ο C/ 37 ο C
Φαρυγγικό επίχρισμα 2 ο -8 ο C
Ε.Ν.Υ. , πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά

υγρά

2 ο -8 ο C / 15 ο -25ο C

Νουκλεϊκά οξέα (DNA RNA) 15 ο -25 ο C

Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερµοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το
πρωτόκολλο της επιστημονικής δοκιμασίας.

3.3 Ειδικός εξοπλισµός

3.3.1 Για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως πχ. διαρροή) το όχηµα πρέπει να διαθέτει:
 Πυροσβεστήρας 2kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και να διαθέτει

ηµεροµηνία λήξης σε διακριτό σηµείο
 Προειδοποιητικές πινακίδες
 Γιλέκο µε φωσφορίζοντα στοιχεία
 Χιονοαλυσίδες
 Κουτί πρώτων βοηθειών
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 Απορροφητικό υλικό
 Νερό
 Απολυµαντικό µε βάση το χλώριο
 Αντισηπτικό χεριών
 Κολλύριο µατιών
 Γάντια µιας χρήσεως
 Γάντια για χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες
 Προστατευτικά γυαλιά
 Μάσκα µιας χρήσης
 Δοχείο κλινικών απορριμμάτων

3.3.2 Για µεγαλύτερη ασφάλεια στην διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άµεση αντιµετώπιση
επειγόντων περιστατικών συνίσταται η χρήση συστήµατος GPS µε δυνατότητα παρακολούθησης σε
πραγµατικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερµοκρασίας εσωτερικά των θαλάµων
θερµοσυντηρήσης.
(Ζητείται η σχετική εκτύπωση GPS)

4. Συσκευασία

4.1.Ασκοί αίµατος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων

Για τη μεταφορά ασκών και δειγμάτων ο μεταφορέας να διαθέτει  ειδικό φορητό θερμομονωτικό
θάλαμο με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Να είναι πιστοποιημένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την ασφαλή συντήρηση
και μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού.
2.  Να είναι  πιστοποιημένος  κατά ADR για τη  μεταφορά  μολυσματικών ουσιών και  διαγνωστικών
δειγμάτων.
3. Η μόνωση του θαλάμου να εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες μεταφοράς με τη χρήση κατάλληλων
ψυκτικών μέσων (παγοκύστεις, ξηρό πάγο κ.λπ.) ακόμα και σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών και
πιέσεων.
4. Τα ψυκτικά μέσα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το βιολογικό υλικό.
5.  Η  ορθή  λειτουργία  του  εξοπλισμού  να  επικυρώνεται  με  τακτικούς  ελέγχους  και  διαδικασίες
συντήρησης.

Συσκευασία δειγμάτων

Για  τη  μεταφορά  μολυσματικών  ή  δυνητικά  μολυσματικών  ουσιών  απαιτούνται  πιστοποιημένα
εφόδια συσκευασίας:
Η εταιρεία χρειάζεται να διαθέτει είτε ανθεκτικά, στεγανά, συμπαγή κιβώτια με θέσεις για ασφαλή
τοποθέτηση  δειγμάτων,  είτε  εύκαμπτους  αλλά  ανθεκτικούς  σάκους  με  κατάλληλες  θήκες,  είτε
στεγανούς  κυλίνδρους  από  κατάλληλο  υλικό  και  με  τις  κατάλληλες  θέσεις  για  τη  μεταφορά
σωληναρίων αίματος, πλάσματος κ.λπ. που πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
1. Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις 
2.  Να  μην  επιτρέπουν  διαρροή  βιολογικού  υλικού  σε  περίπτωση  ρήξης  σωληναρίου  ή
αποπωματισμού σωληναρίου από ατύχημα.
3. Να μην έρχονται σε επαφή τα σωληνάρια με τα συνοδευτικά παραπεμπτικά.
4.  Να  φέρουν  σήμα  με  την  ένδειξη  BIOHAZARD  (βιολογικά  επικίνδυνο)  και  οδηγίες  χρήσης  της
συσκευασίας.
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4.2 Διαγνωστικό Δείγµα
α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης
α.1 Μολυσµατικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιηµένο σάκο µιας χρήσεως, µε ερµητικό
και µόνιµο κλείσιµο, που ανοίγει µόνο µε σχίσιµο προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το δείγµα. Ο σάκος
να έχει δύο θήκες µια για το δείγµα και µια για το συνοδευτικό παραπεµπτικό.
Σηµείωση: To παραπεµπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση επαφή µε τον περιέκτη
α.2 Δυνητικά µολυσµατικό: Ως άνω.
Πολλοί  περιέκτες µπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και  εφόσον είναι  µερικώς
αποµονωµένοι µεταξύ τους.
α.3 Σε περίπτωση µεταφοράς υγρού δείγµατος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για µολυσµατικό υλικό
είτε για δυνητικά µολυσµατικό)  πρέπει  να τυλίγεται  αρχικά µε επαρκή ποσότητα απορροφητικού
υλικού  ικανή  να  απορροφήσει  όλο  τον  όγκο  του  µεταφερόµενου  υγρού  δείγµατος  και  να  το
µετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.
β. Δευτεροταγής συσκευασία
Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιηµένο δοχείο µεταφοράς
πολλαπλών  χρήσεων,  µε  ερµητικό  κλείσιµο  και  κατάλληλη  αντοχή  για  την  προστασία  της
ακεραιότητας του µεταφερόµενου βιολογικού υλικού.
Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιηµένες για την µεταφορά µολυσµατικών και
δυνητικά µολυσµατικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερµοκρασίες -40 ο C έως 55 ο C
και πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερικά σήµανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο).
(Ζητούνται τα σχετικά πιστοποιητικά)

5. Έγγραφα µεταφοράς
Η εταιρεία µεταφοράς να εκδίδει µε ευθύνη της οποιαδήποτε παραστατικά,  φορτωτικές και άλλα
απαραίτητα έγγραφα για τη µεταφορά.
Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:

 Ειδικό  τριπλότυπο  έγγραφο  µεταφοράς,  στο  οποίο  να  αναφέρονται  τα  πλήρη  στοιχεία
αποστολέα  και  παραλήπτη,  είδος/  ποσότητα/  όγκος/  θερµοκρασία  του  µεταφερόµενου
βιολογικού υλικού.  Στην  περίπτωση µεταφοράς  µολυσµατικών και  δυνητικά µολυσµατικών
υλικών το  τριπλότυπο  πρέπει  να  αναφέρει  την  συσκευασία  και  την  κατηγοριοποίηση  του
βιολογικού υλικού µε βάση την νοµοθεσία περί επικινδυνότητας.

 Δελτίο ατυχήµατος
 Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης
 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού
(Ζητούνται τα σχετικά αποδεικτικά)

6. Προσωπικό µεταφοράς
Το προσωπικό για την µεταφορά βιολογικού υλικού να είναι ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο
κατά ADR από το Υπουργείο Μεταφορών.
Η εκπαίδευση του πρέπει να περιλαµβάνει:

 Την συνεχή του επιµόρφωση µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία για τη µεταφορά επικίνδυνων
ουσιών και τη σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών

 Τις συνθήκες χειρισµού, µεταφοράς και θερµοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού
 Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν
 Τους εκτιµώµενους κινδύνους κατά την µεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς

και την διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από
αυτούς τους κινδύνους.

Σύμβουλο  ασφαλείας,  πιστοποιημένο  από  το  Υπουργείο  Μεταφορών  που  θα  ελέγχει  και  θα
εποπτεύει τις συνθήκες μεταφοράς και τη συμμόρφωση του προσωπικού με τον κανονισμό ADR. 
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Επί  ποινή  αποκλεισµού  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά-πιστοποιητικά  -
δείγµατα (νόµιµα επικυρωµένα και µεταφρασµένα, τα ξενόγλωσσα)
1. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συµµόρφωση των θαλάµων µεταφοράς µε τα πρότυπα
του WHO
2.  Εκτύπωση  του  καταγραφικού  θερµοκρασίας  για  την  ταυτόχρονη  µεταφορά  στις τέσσερις
διαφορετικές θερµοκρασίες 
3. Δελτίο ατυχήµατος
4. Τριπλότυπο µεταφοράς
5. Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2000 για την µεταφορά βιολογικών ουσιών
6. Δείγµα σάκου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2 /α1 και 4.2/α2
7. Δείγµα απορροφητικής θήκης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2/α3
8. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των συσκευασιών µε τον κανονισµό ADR
9.Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών µεταφοράς και του
Συµβούλου Ασφαλείας
10. Εκτύπωση GPS στην οποία θα εµφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήµατος και οι 4
θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΒΕΡΟΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1500 ΑΣΚΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 100 ΑΣΚΟΙ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 
ΚΟΖΑΝΗΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, 
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
& ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20 ΑΣΚΟΙ

2. ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

180 ΑΣΚΟΙ

3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

4. ΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ΔΕΙΓΜΑΤΑ

5. Ε.Ν.Υ. ΠΤΥΕΛΑ, ΟΥΡΑ, & 
ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25 ΔΕΙΓΜΑΤΑ

6. ΒΙΟΨΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ

530 ΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΑ 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

50 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ 
ΜΑΣΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

20 ΔΕΙΓΜΑΤΑ

9. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

300 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΑΔΑ: 6Λ034690ΒΥ-96Κ





ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΧΕΠΑ”

250

ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ή ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΧΕΠΑ”

250

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Καραπαυλίδου Παρασκευή 

2. Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα

3. Κεφαλάς Αλκιβιάδης

Οι αναγραφόμενες πιο πάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των
αναγκών του Νοσοκομείου, με βάση των δειγμάτων ή αποστολών κατά τα προηγούμενα έτη. Το
Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ανωτέρω ενδεικτικές ποσότητες ή τον συνολικό
προϋπολογισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του.
Παράλληλα το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αποστολής δειγμάτων με συμβατικά οχήματα σε
θερμοκρασιακά ελεγχόμενες συσκευασίες, όποτε αυτό είναι εφικτό.

ΑΔΑ: 6Λ034690ΒΥ-96Κ





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΦΠΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΚΑΙ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΜΕ Φ.Π.Α 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΧΕΠΑ 

(Tρεις (3) φορές εβδομαδιαίως,
εντός εργάσιμων  ημερών. 
Αφορά την  ταυτόχρονη 
μεταφορά ασκών  και 
δειγμάτων ανεξαρτήτου 
ποσότητας)

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ Μ. Υ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Ταυτόχρονα με το ως άνω 
δρομολόγιο)

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ Μ.Υ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ/ΓΡΕΒΕΝΩΝ/

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ/ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣ Μ.Υ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΣ Μ.Υ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΔΑ: 6Λ034690ΒΥ-96Κ
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