
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 21/07/2020
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8117
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ 
Ταχ.Δ/νση: Μαυριωτίσσης  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Ταχ.Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Πληροφορίες; Κωνσταντίνου Βασιλική
Τηλέφωνο: 24673 50612
Fax: 24673 50657
email: prom5@kastoriahospital.gr

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠ  ΔΕ   2020  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ 
(CPV) 

Υπηρεσίες μεταφοράς αίματος - 60000000-8

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 21.540,00€ με ΦΠΑ 24% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2020, 
ΚΑΕ: 829

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4-8-2020 Ημέρα: Τρίτη  Ώρα: 14:30μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6-8-2020 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00π.μ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  
www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 116/16-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την  υπ’  αριθμ.  8100/21-7-2020 (ΑΔΑ:63ΨΑ4690ΒΥ-ΑΞΠ)  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 2020

http://www.kastoriahospital.gr/
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http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής  στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  (επί  ποινή  απόρριψης),  στην  ελληνική
γλώσσα  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  σε  δυο  αντίγραφα.  Ένα  από  τα  αντίγραφα  ορίζεται  ως
πρωτότυπο και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
4. Η ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα τα εξής: 

A)  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΝΔΕΙΞΗ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που  θα
περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει όπου να
δηλώνεται ότι: 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση

 Η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης
 H προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
 O προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά

μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης  
 Ο  προσφέρων  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε

απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  -  ματαίωση  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας. 

 Δεν συντρέχουν εις βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16
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Δ  ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
 Η  ως  άνω  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  και  διαχειριστή  της

εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

B) ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

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

 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 

 Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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 , θα δοθεί σε ευρώ (EURO) ανά αποστολή
-Να αναφερθεί και ο συντελεστής ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται η υπηρεσία.
-Το συνολικό κόστος με ΦΠΑ

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 

 Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

 Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικών  προσφορών  και
αξιολόγηση  οικονομικών  προσφορών.  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία
δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
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 Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων ( Τεχνική & Οικονομική Προσφορά) επικυρώνονται με
απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με
επιμέλεια  αυτής,  στους  προσφέροντες  μαζί  με  αντίγραφο  των  πρακτικών  της  διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 

 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα,  απορρίπτεται  προσφορά  σε  κάθε  μία  από  τις  κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια  η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ.
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
6. Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών,
εφόσον αυτή έχει καταχωρηθεί
7. Η οποία είναι υπό αίρεση
8.Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

  Κατά  της  πρόσκλησης,  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  προβλέπεται  η  άσκηση
ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο  ανάδοχος  θα  κληθεί  εντός  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι:

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).

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την επιτροπή αξιολόγησης.

  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.

  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

  Σε  περίπτωση που ο  ανάδοχος,  δεν  παρουσιαστεί  για  την  υπογραφή της  σύμβασης,  κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τον συμβατικό χρόνο. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
  Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  σε  ευρώ  (€),  μετά  από  κάθε  τμηματική  παραλαβή  του
αντικειμένου  της  σύμβασης,  όπως  προσδιορίζονται  αναλυτικά  στην  τεχνική  και  οικονομική  του
προσφορά και  υπό τον  όρο ότι  δεν  συντρέχει  περίπτωση παραλαβής της  υπηρεσίας  με  έκπτωση ή
περίπτωση επιβολής προστίμου.

 Η υποβολή  του  τιμολογίου  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  την  εκπλήρωση  των  συμβατικών
υποχρεώσεων.

 Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  σε  ευρώ,  εντός  (60)  εξήντα  ημερών
υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο, με
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων
διενέξεων  μεταξύ  του  Νοσοκομείου  και  του  Ανάδοχου,  που  αφορούν  στην  εκτέλεση  της
σύμβασης,  καθώς  και  στις  λοιπές  περιπτώσεις  που αναφέρονται  στο  σχετικό  άρθρο  του  Ν.
4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

 Ο Ανάδοχος υπόκειται στις  εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον τόπο και  με  τον τρόπο που προβλέπεται  στα
έγγραφα της σύμβασης. 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-
βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που εί-
ναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθε-
σμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
  Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγρα-
φή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδι-
κή όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για πα-
ροχή εξηγήσεων η κύρωση  της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

  Αν οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

  Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
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στοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-
σιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβα-
τικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμε-
νες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογη-
μένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθε-
σμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132 του  ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δι-
καστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν έγγραφο, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

                                                                   Χάτσιος Γρηγόριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

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:             
        Από τον  W.H.O. (Π.Ο.Υ.) για την µεταφορά και αποθήκευση θερµο-ευαίσθητων βιολογικών
υλικών
(Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό)
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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              
 Απορροφητικό υλικό
 Νερό
 Απολυµαντικό µε βάση το χλώριο
 Αντισηπτικό χεριών
 Κολλύριο µατιών
 Γάντια µιας χρήσεως
 Γάντια για χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες
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 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.

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
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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. 
 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
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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
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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.
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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
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