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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ   

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας - 
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης για δύο (2) µήνες  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Χαµηλότερη τιµή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ηµεροµηνία: 19/04/2016 - Ηµέρα: Τρίτη       
Ώρα: 14:00 µ.µ.  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Ηµεροµηνία: 20/04/2016 - Ηµέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. 
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Ανάθεση του έργου διακίνησης δειγµάτων 
µοριακού ελέγχου  της Ν.Μ. Κυπαρισσίας  

Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 0829 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 60161000-4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  3.600,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ∆ροµολόγιο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2µηνη (µε τον όρο της αυτοδίκαιης διακοπής 
της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και της 
ισχύος της τυχόν υπογραφείσας σύµβασης 
µετά την κατακύρωση του αντίστοιχου ενιαίου 
διαγωνισµού από τον αρµόδιο φορέα 
υλοποίησής του) 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μονάδας και 
στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  

 
Ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, 
έχοντας υπόψη: 
 
α) Του Ν. 2286/95 «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
β)  Του Π.∆. 118/07 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»  
γ)  Του Ν 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/2001) 
δ)  Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/Α/2001) 
ε)  Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) 
στ)Του Ν. 3548/2007 περί ∆ηµοσιεύσεων φορέων ∆ηµοσίου 
ζ)  Του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α/128/3-08-2010) 
η) Του Ν. 4052/1-03-2012 

θ) Του Ν. 3867/3-08-2010 άρθρο 27 παρ.11. 



ι)  Του Ν.4281/ 2014 (Φ.Ε.Κ. 160/8-08-2014). 
ια)Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης           

επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 
ιβ)Ν.3534/07 άρθρο 19 σχετικά µε φορτηγά δηµόσιας & ιδιωτικής χρήσης 

ιγ) Κοινοτική οδηγία 2004/33/ΕΚ σχετικά µε συνθήκες µεταφοράς και διανοµής του αίµατος. 

 
Β.  Τις αποφάσεις:  
1. Την υπ΄ αρίθµ. 4η/18-03-2016 (θέµα 13ο) Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας.  
2. Την υπ’ αριθµ. 254/06-02-2015 απόφαση ∆ιοικητή 6ης Υ.Π.Ε. σχετικά µε χορήγηση 

εξουσιοδότησης και ορισµού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισµών που 
περιλαµβάνοντα στο εγκεκριµένο ΠΠΥΥ 2014 –πιστώσεις 2015.  

3. Την υπ’ αριθµ. 22/26-01-2016 Πράξη ∆ιοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας, µε την οποία ορίζεται η 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Τις ανάγκες των τµηµάτων που δεν µπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς διαγωνισµούς και 
αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της ζωής των ασθενών και την 
εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  
   µε τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγµάτευσης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα την ανάθεση 
του έργου της διακίνησης των δειγµάτων µοριακού ελέγχου της Νοσηλευτικής Μονάδας  
Κυπαρισσίας, προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη 
λειτουργία, της Μονάδας, προϋπολογισµού 3.600,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για το χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
Αναθέτουσα Αρχή : Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας  
∆ιεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 
Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22018, email: promitheies@noskypar.gr 
Πληροφορίες: Γ. Πόταρη  
 

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
Νοσηλευτικής Μονάδας 
Κυπαρισσίας 

19/04/2016 
Ώρα: 14:00 µ.µ.  

Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας, Αλ. 
Καλαντζάκου 13 

Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

20/04/2016 
Ώρα:10:00 π.µ. 

 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 19-04-2016 ηµέρα Τρίτη  
και ώρα 14:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ.: Αλ. Καλαντζάκου 13 
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στις 
20-04-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται από το 
Γραφείο Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.  
Το άρθρο 38 του Π∆ 118/07.  
 
6.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται 
πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  



Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
3. εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την προηγούµενη της 

διενέργειας της διαπραγµάτευσης ήτοι  19-04-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µ.µ.  
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από 
την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 
παρ. 4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε 
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική 
υπηρεσία ή τη γραµµατεία>>. 

 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο 
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να 
φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο 
της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά  
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται 
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

• Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

• Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου τιµών 
όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών  
(Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον αντιστοιχίζεται µε το Π.Τ. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην 
προσφορά. 
Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 



∆) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  
 
Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις : 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης ποσότητας.  
Προσφορές που κατατίθενται µετά την 19-04-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00, είναι εκπρόθεσµες 
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις / κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη.  
Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα (90) ηµέρες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Επί των τιµολογίων προµήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
Το κείµενο της διακήρυξης, ο πίνακας ειδών καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού θα 
δίνονται από το γραφείο Προµηθειών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η µεταφορά αυτή θα πραγµατοποιείται από και προς στο Κέντρο Αίµατος της χώρας στο 
οποίο θα γίνεται έλεγχος µε τη µέθοδο της µοριακής τεχνικής, ήτοι  Πανεπιστηµιακό Γ.Ν. 
Πατρών (Ρίο)  καθώς και από και προς τις  διασυνδεόµενες µε αυτό υπηρεσίες αιµοδοσίας 
του  Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας (Νοσοκοµειακή Μονάδα Καλαµάτας & Νοσοκοµειακή 
Μονάδα  Κυπαρισσίας).. 

  ∆ιευκρινίζεται  ότι,  η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  µε  κριτήριο  τη  

χαµηλότερη τιµή ανά δροµολόγιο µεταφοράς (συµπεριλαµβανοµένης και της  

συσκευασίας ανεξαρτήτως τύπου ) από και προς το Κέντρο Αίµατος ήτοι Πανεπιστηµιακό 

Γ.Ν. Πατρών (Ρίο) και   από  και  προς  τις  διασυνδεόµενες  µε  αυτά  υπηρεσίες  

αιµοδοσίας του  Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας (Νοσοκοµειακή Μονάδα Καλαµάτας & 

Νοσοκοµειακή Μονάδα  Κυπαρισσίας). 

 
  Οι  συνθήκες  µεταφοράς  και  διανοµής  του  αίµατος  και  των  συστατικών  του  αίµατος 
καθορίζονται από την Οδηγία 2004/33/ΕΚ (άρθρο 5 και παράρτηµα IV), η οποία ορίζει ότι η µεταφορά 
και η διανοµή σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της αιµοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται υπό 
συνθήκες που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του προϊόντος. 
  Η σηµασία τήρησης και ελέγχου των καθοριζόµενων ορίων θερµοκρασίας (αλυσίδα ψύξης) είναι 
τεράστια, αφού αποκλίσεις από τα όρια αυτά, µπορεί να αλλοιώσουν δραστικά το προϊόν.  Η  
«αλυσίδα ψύξης»,  που σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να σπάει, περιλαµβάνει την προετοιµασία, τη 
µεταφορά  και την προαναλυτική φάση της παραλαβής  κι αποτελείται από τα ακόλουθα εµπλεκόµενα 
µέρη: 
1. Την υπηρεσία αιµοδοσίας / Κέντρο  που πραγµατοποιεί την αρχική προετοιµασία και   συσκευασία. 
2.  Τον µεταφορέα  ο οποίος παραλαµβάνει και µεταφέρει το συσκευασµένο προϊόν. 
3. Την Υπηρεσία αιµοδοσίας / Κέντρο που παραλαµβάνει και αποσυσκευάζει τα     
     προϊόντα 
Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται: 
1. Να διαθέτει εµπειρία σε ανάλογου τύπου µεταφορές και να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις από 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
2. Να υποστηρίζει το εν λόγω έργο µε οµάδα διαχείρισης και να διαθέτει ικανό στόλο οχηµάτων και  
κατάλληλα εκπαιδευµένους οδηγούς. Πρέπει να περιλαµβάνονται και οχήµατα για  µεταφορά  σε  
ακραίες  καιρικές  συνθήκες (πληµµύρα,  καύσωνας,  χιόνι κ.λ.π).  
Επιπρόσθετα, τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να συντηρούνται (ιδιαίτερα 
το σύστηµα κλιµατισµού) σε τακτά χρονικά διαστήµατα βάσει γραπτής διαδικασίας, να 
συµπληρώνονται και αρχειοθετούνται τα σχετικά έντυπα. Τους θερινούς µήνες οι καµπίνες των 
οχηµάτων µεταφοράς πρέπει να κλιµατίζονται συνεχώς και η θερµοκρασία των καµπίνων να 
ελέγχεται και καταγράφεται περιοδικά. 
 



3. Να ασφαλίζει τα είδη που µεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και φέρει αποκλειστικά 
την ευθύνη για κάθε ζηµιά που τυχόν υποστεί το µεταφερόµενο προϊόν. Το κόστος αποζηµίωσης 
προκύπτει µετά από υπολογισµό του ελάχιστου κόστους της µονάδας αίµατος / πλάσµατος / 
αιµοπεταλίων,   το   οποίο   κυµαίνεται   ανάλογα   µε   τη   διαδικασία επεξεργασίας / παρασκευής 
του. Στον υπολογισµό του κόστους θα ληφθεί υπόψη η µέση Ευρωπαϊκή τιµή. 
4. Ο µεταφορέας θα  πρέπει να διαθέτει σαφώς περιγεγραµµένη διαδικασία για την ανάκληση 
κάποιας αποστολής, όταν ο εντολέας διαπιστώνει απόκλιση από κάποια ποιοτική προδιαγραφή  ή  
διαφαίνεται  κάποιος  κίνδυνος,  ιδιαίτερα  σε  επείγουσες  και  έκτακτες περιπτώσεις. Η διαδικασία 
πρέπει να προβλέπει και να περιγράφει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να καθορίζει τον 
υπεύθυνο υλοποίησης καθώς και τις υποχρεώσεις όλων των εµπλεκοµένων στη διαδικασία. 
5. Ο µεταφορέας θα  πρέπει να διαθέτει  µηχανισµό αντιµετώπισης και ικανοποίησης εκτάκτων - 
επειγόντων περιστατικών ζήτησης, ιδιαίτερα σε ηµέρες αργιών και διακοπών. 
6. Ο µεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλες οι αποστολές παραλαµβάνονται και παραδίδονται από / προς 
τις διευθύνσεις που ορίζει ο εντολέας. Τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται µόνο στις υπηρεσίες 
αιµοδοσίας / κέντρα αίµατος για τα οποία προορίζονται και σε πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο που 
υπογράφει το σχετικό έντυπο παραλαβής και θέτει την σφραγίδα της υπηρεσίας.  Ο  µεταφορέας  
οφείλει  να  ακολουθεί  το  χρονοδιάγραµµα  παραλαβών  και παραδόσεων όπως αυτό έχει ορισθεί 
από τον εντολέα. 
  Σε ειδικές περιπτώσεις (που θα καθορίζονται µε σχετική απόφαση του Ε.ΚΕ.Α)  θα πρέπει ο 
µεταφορέας  να µπορεί να διασφαλίσει µεταφορά  από το  Κέντρο , Π.Γ.Ν  
ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» , προς το Ε.ΚΕ.Α.   
  Οι προγραµµατισµένες αποστολές θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τελικού  
προορισµού το µέγιστο εντός 12 ωρών από την ώρα παραλαβής τους. 
  Η παράδοση θα πραγµατοποιείται µε βάση τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µε τον εντολέα. 
  Για τυχόν αποκλίσεις, από το καθοριζόµενο από τον εντολέα πρόγραµµα παραλαβής ή παράδοσης, 
ο µεταφορέας οφείλει  να ενηµερώνει άµεσα τηλεφωνικά τoν εντολέα και να ακολουθεί έγγραφη 
ενηµέρωση (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυπία). 
  Ο µεταφορέας υποχρεούται στη συµµόρφωση µεταφοράς όπως αυτή ορίζεται από τον εντολέα. 
  Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη φυσική παράδοση των αποστολών (πχ δροµολόγια) είναι στην κρίση 
του µεταφορέα, δεν επιτρέπεται όµως η παράλληλη µεταφορά αποστολών µε άλλα προϊόντα ευπαθή, 
επικίνδυνα, νωπά και µε ανεπαρκή συσκευασία ή µε οτιδήποτε άλλο, έτσι όπως αυτά ορίζονται από 
τους διεθνείς κανόνες ADR. 
Όλες οι αποστολές θα πρέπει να παρακολουθούνται µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων, ενώ τα 
στοιχεία παράδοσης θα πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτα και διαθέσιµα. 
7. Η µεταφορά θα πραγµατοποιείται µε συσκευασία που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της 
ακεραιότητας και της θερµοκρασίας αποθήκευσης του αίµατος και των συστατικών του αίµατος  κατά  
τη  διανοµή  και  µεταφορά  τους (Π.∆.25  Εναρµόνιση  της  Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 
2005/61/ΕΚ και προς την Οδηγία 2005/62/ΕΚ (EEL256/1.10.2005) 
  Ο µεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει στις υπηρεσίες αιµοδοσίας / Κέντρα την απαραίτητη ποσότητα 
διακριβωµένων συσκευασιών ειδικών προδιαγραφών για ελεγχόµενη θερµοκρασία, για  τη  
διατήρηση  του  περιεχοµένου  σε  θερµοκρασίες  µεταξύ +2  οC έως  + 6οC,  σε θερµοκρασία 
δωµατίου (+20 oC έως + 24oC), σε συνθήκες κατάψυξης (-18 oC έως -25oC), έτσι όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
  Η διαδικασία συσκευασίας των αποστολών αποτελεί ευθύνη του αποστολέα και εκτελείται από τον 
ίδιο. Στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται αλλαγές στα υλικά συσκευασίας ή στις 
ακολουθούµενες διαδικασίες, θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις µε τα αρχικά προσφερόµενα 
 
ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ 
  Σε κάθε συσκευασία πρέπει να εσωκλείεται ή επισυνάπτεται έγγραφο (∆ελτίο αποστολής) βάσει του 
οποίου πιστοποιείται η ηµεροµηνία, το είδος και η παραδιδόµενη ποσότητα, η αποστέλλουσα 
υπηρεσία καθώς και ο τελικός παραλήπτης. Αν κρίνεται αναγκαίο µπορεί να εσωκλείονται και ειδικά 
συνοδευτικά έγγραφα όπως π.χ. πιστοποιητικά ελέγχου. 
  Κάθε αποστελλόµενη συσκευασία θα πρέπει να είναι καλά συσκευασµένη, σφραγισµένη και να 
φέρει τη σχετική ετικέτα µε επισήµανση για τις συνθήκες φύλαξης και τον προορισµό καθώς και ότι 
πρόκειται για αίµα ή προϊόντα αίµατος. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
  Το αίµα και τα προϊόντα του (έτσι όπως ορίζονται στην παρούσα)  πρέπει να συσκευάζονται κατά 
τρόπο ώστε:           
α) να αποφεύγεται η απώλεια των αναγνωριστικών τους στοιχείων 
β) να λαµβάνονται οι απαιτούµενες προφυλάξεις για την αποφυγή  διαρροής ή θραύσης 
γ) να είναι ασφαλή και να µην εκτίθενται σε εκτός ορίων επίπεδα θερµοκρασίας, φωτός, υγρασίας ή 
σε άλλες ανεπιθύµητες επιδράσεις ούτε σε µικροοργανισµούς ή άλλους επιβλαβείς οργανισµούς. 



  Η προσφερόµενη συσκευασία  πρέπει να έχει λάβει σχετική επικύρωση όσον αφορά στη διατήρηση   
της   συνιστώµενης   θερµοκρασίας   αποθήκευσης   του   προϊόντος   για τον προτεινόµενο µέγιστο 
χρόνο και σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη µεταφορά. 
  Οι προσφερόµενες συσκευασίες αντικαθίστανται µε ευθύνη του µεταφορέα όταν υπάρχουν ενδείξεις 
φθοράς, καταστροφής ή δεν είναι καθαρές. 

• Η συσκευασία να περιλαµβάνει : 
Πιστοποιηµένη  συσκευασία  από µονωτικό υλικό που να κλείνει στεγανά (insulated box) 
εξωτερική προστατευτική συσκευασία (χάρτινη ή από άλλο υλικό όπου αυτό είναι απαραίτητο) 
τις απαραίτητες  παγοκύστες 
στατώ ή άλλο µέσο για την συσκευασία των δειγµάτων σε όρθια θέση  
απορροφητικό υλικό (όπου χρειάζεται) 
επαρκές µονωτικό υλικό που να επιτρέπει τη διατήρηση της θερµοκρασίας του 
      περιεχοµένου για τουλάχιστον 48 ώρες 
απαραίτητες ετικέτες και λοιπά υλικά συσκευασίας. 

• Οι συσκευασίες προσφέρονται σε τρία ενδεικτικά µεγέθη  και για όλες τις απαιτούµενες 
θερµοκρασίες : 
Για µεταφορά 10-20 δειγµάτων ή 2-5 µονάδων αίµατος (τύπος Α)  
Για µεταφορά 21-50 δειγµάτων ή  6-10 µονάδων αίµατος (τύπος Β)  
Για µεταφορά 51-100 δειγµάτων ή 11-20 µονάδων  αίµατος(τύπος Γ) 
  Για κάθε προϊόν (αίµα, πλάσµα, αιµοπετάλια, δείγµα) και τύπο συσκευασίας πρέπει να υπάρχουν 
οδηγίες συσκευασίας, περιγραφή των εργασιών συσκευασίας, συµπεριλαµβανοµένης και  κάθε 
επικουρικής εργασίας, και του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και να κατατεθούν οι διαδικασίες 
αξιολόγησης (validation) µέσω των οποίων εκδόθηκαν οι συγκεκριµένες οδηγίες. 
  Για  συγκεκριµένες περιπτώσεις, που θα καθορίζονται από την αποστέλλουσα υπηρεσία αιµοδοσίας 
(µετά από οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α), να προσφέρεται η προβλεπόµενη συσκευασία για την κατηγορία 
UN3373. 
  Πηγή ψύξης είναι ειδικά gel-packs / παγοκύστες προστατευµένες µε πλαστικό ή χαρτόνι και µη 
ερχόµενες απευθείας σε επαφή µε το προϊόν. Αποδεκτές οι παγοκύστες χωρίς τη σχετική επένδυση 
(πλαστικό ή χαρτόνι), εφόσον στον κύριο περιέκτη περιλαµβάνεται υλικό ώστε να µην έρχονται σε 
επαφή µε το υπό µεταφορά προϊόν. 
  Οι επαναχρησιµοποιούµενες παγοκύστες θα πρέπει να ελέγχονται για την ακεραιότητα τους. Αν 
παρατηρηθεί βλάβη, τότε αντικαθίστανται µε νέες µε ευθύνη του µεταφορέα. 
  Να προσδιορίζεται ο αναγκαίος χρόνος και η θερµοκρασία ψύξης των προσφερόµενων παγοκυστών 
για κάθε προτεινόµενη συσκευασία, καθώς και ο απαραίτητος χρόνος που πρέπει να µεσολαβεί από 
την ψύξη της παγοκύστης µέχρι την τοποθέτηση της στην συσκευασία. 
  Να  περιγράφεται  ο  τρόπος  τοποθέτησης  και  ο  ακριβής  αριθµός  των  παγοκυστών  για  κάθε 
προτεινόµενη συσκευασία σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος, τον χρόνο µεταφοράς, 
την ποσότητα που µεταφέρεται, κλπ. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 να διαθέτει εµπειρία σε ανάλογου 
τύπου µεταφορές και να κατατέσει 
αντίστοιχες βεβαίωσεις    από 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 

ΝΑΙ   



2 να υποστηρίζει το εν λόγω έργο µε 
οµάδα διαχείρισης και να διαθέτει 
ικανό   στόλο   οχηµάτων   και 
κατάλληλα εκπαιδευµένους οδηγούς 
Πρέπει να περιλαµβάνονται και οχήµατα 
για µεταφορά  σε  ακραίες  καιρικές 
συνθήκες (πληµµύρα, καύσωνας, χιόνι  
κ.λ.π ).  Επιπρόσθετα  τα οχήµατα  
µεταφοράς  πρέπει  να διατηρούνται   
καθαρά   και   να συντηρούντα 
(ιδιαίτερα το σύστηµα κλιµατισµού) σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα βάσει 
γραπτής διαδικασίας, να 
συµπληρώνονται και αρχειοθετούντα τα 
σχετικάέντυπα. Τους θερινούς µήνες οι 
καµπίνες των οχηµάτων µεταφοράς 
πρέπει να κλιµατίζονται   συνεχώς   και   
η θερµοκρασία  των  καµπίνων  να 
ελέγχεται και καταγράφεται 
περιοδικά. 

ΝΑΙ   

3 να   ασφαλίζει   τα   είδη   που 
µεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά 
ή αλλοίωση και φέρει 
αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε 
ζηµιά   που   τυχόν   υποστεί   το 
µεταφερόµενο προϊόν. Το κόστος 
αποζηµίωσης προκύπτει µετά από 
υπολογισµό του ελάχιστου κόστους της 
µονάδας αίµατος / πλάσµατος / 
αιµοπεταλίων,το οποίο κυµαίνεται 
ανάλογα µε τη διαδικασία επεξεργασίας 
/ παρασκευής του. 
Στον υπολογισµό του κόστους θα 
ληφθεί υπόψη η µέση Ευρωπαϊκή 
τιµή. 

ΝΑΙ   

4 Ο  µεταφορέας  θα    πρέπει  να 
διαθέτει  σαφώς  περιγεγραµµένη 
διαδικασία   για   την   ανάκληση 
κάποιας   αποστολής,   όταν   ο 
εντολέας  διαπιστώνει  απόκλιση 
από κάποια ποιοτική 
προδιαγραφή    ή    διαφαίνεται 
κάποιος  κίνδυνος,  ιδιαίτερα  σε 
επείγουσες και έκτακτες 
περιπτώσεις. Η    διαδικασία 
πρέπει   να   προβλέπει   και   να 
περιγράφει όλες τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν και να καθορίζει 
τον υπεύθυνο υλοποίησης καθώς 
και  τις  υποχρεώσεις  όλων  των 
εµπλεκοµένων στη διαδικασία. 

ΝΑΙ   

5 Ο  µεταφορέας  θα    πρέπει  να 
διαθέτει µηχανισµό αντιµετώπισης και 
ικανοποίησης εκτάκτων - επειγόντων 
περιστατικών  ζήτησης,  ιδιαίτερα 
σε ηµέρες αργιών και διακοπών. 

ΝΑΙ   



6 Ο   µεταφορέας   εξασφαλίζει   ότι 
όλες οι αποστολές παραλαµβάνονται    
και παραδίδονται από / προς    τις 
διευθύνσεις που    ορίζει    ο 
εντολέας. Τα προϊόντα πρέπει να 
παραδίδονται µόνο στις υπηρεσίες 
αιµοδοσίας / κέντρα αίµατος για τα 
οποία προορίζονται  και  σε  πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο που υπογράφει 
το σχετικό έντυπο παραλαβής και 
θέτει την σφραγίδα της υπηρεσίας. 

ΝΑΙ   
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Η µεταφορά να πραγµατοποιείται 
µε συσκευασία που    θα 
διασφαλίζει   τη   διατήρηση   της 
ακεραιότητας και της 
θερµοκρασίας  αποθήκευσης  του 
αίµατος και των συστατικών του 
αίµατος   κατά   τη   διανοµή   και 
µεταφορά τους (Π.∆.25 
Εναρµόνιση της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας   προς   την   Οδηγία 
2005/61/ΕΚ και προς την Οδηγία 
2005/62/ΕΚ (EEL 256/1.10.2005). 
Ο  µεταφορέας  να  διαθέτει  στις 
υπηρεσίες αιµοδοσίας/Κέντρα την 
απαραίτητη ποσότητα διακριβωµένων 
συσκευασιών ειδικών προδιαγραφών    
για ελεγχόµενη θερµοκρασία, για τη 
διατήρηση του περιεχοµένου σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +2 οC έως + 
6οC, σε θερµοκρασία δωµατίου 
(+20   oC   έως + 24oC),   σε 
συνθήκες κατάψυξης (-18 oC έως 
-25oC), έτσι όπως περιγράφονται 
αναλυτικά   στον   πίνακα.   Η  
προσφερόµενη συσκευασία πρέπει    
να  έχει   λάβει  σχετική επικύρωση   
όσον   αφορά   στη διατήρηση   της   
συνιστώµενης θερµοκρασίας  
αποθήκευσης  του προϊόντος για τον 
προτεινόµενο µέγιστο  χρόνο  και  σε  
ακραίες τιµές  θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος κατά τη µεταφορά. 

ΝΑΙ   

8 Η συσκευασία να περιλαµβάνει : 
Πιστοποιηµένη συσκευασία  από 
µονωτικό υλικό που να κλείνει στεγανά 
(insulated box) εξωτερική προστατευτική 
συσκευασία (χάρτινη   ή  από   άλλο   
υλικό   όπου αυτό είναι απαραίτητο) 
τις απαραίτητες παγοκύστες στατώ ή 
άλλο µέσο για την  συσκευασία    των 
δειγµάτων σε όρθια θέση απορροφητικό 
υλικό (όπου χρειάζεται) επαρκές  
µονωτικό  υλικό που   να   επιτρέπει   τη 
διατήρηση της θερµοκρασίας του 
περιεχοµένου για τουλάχιστον 48 ώρες 
απαραίτητες  ετικέτες  και  λοιπά 
υλικά συσκευασίας. 

ΝΑΙ   



9 Οι συσκευασίες να προσφέρονται σε 
τρία ενδεικτικά µεγέθη και   για   όλες   
τις απαιτούµενες θερµοκρασίες : 
Για µεταφορά 10-20 δειγµάτων ή 2-5 
µονάδων αίµατος (τύπος Α) 
Για µεταφορά 21-50 δειγµάτων ή  6-10 
µονάδων αίµατος (τύπος Β) 
Για µεταφορά 51-100 δειγµάτων ή 11-20 
µονάδωναίµατος(τύπος Γ) 
Για  κάθε  προϊόν (αίµα,  πλάσµα, 
αιµοπετάλια,   δείγµα)   και   τύπο 
συσκευασίας πρέπει να υπάρχουν 
οδηγίες   συσκευασίας,   περιγραφή 
των εργασιών συσκευασίας, 
συµπεριλαµβανοµένης    και    κάθε 
επικουρικής   εργασίας,   και   του 
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και 
να   κατατεθούν   οι   διαδικασίες 
αξιολόγησης (validation)  µέσω  των 
οποίων εκδόθηκαν οι συγκεκριµένες 
οδηγίες. 

ΝΑΙ   

 

∆ιευκρινίζεται ότι, ο τύπος συσκευασίας µπορεί να τροποποιείται ανάλογα µε τον αρ. αιµοληψιών. 

Οι ακριβείς ώρες παραλαβής / ηµέρα από κάθε υπηρεσία θα  καθοριστούν από τα Κέντρα αίµατος, 

και µπορεί να περιλαµβάνουν και Σαββατοκύριακα και αργίες. 
 

 

                                                                                                         Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
                                                                                 
                                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ   


