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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                              Κππαξηζζία 11/03/2022         
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙ                                       Αξ.πξση 1424      
ΗΠΔΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                       
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ                                                                                    
                                          
Σκήκα: Οηθνλνκηθό  
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ  
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία,  Σ.Κ.  24 500                
Σει. 27613-60170                             

                   

                     ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ , 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.645,16 € ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 24% CPV: 90524300-9, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ        

ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ ), ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ. 

 

              ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ 
(ΝΟ/ΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Η  επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο από 

νηθνλνκηθήο  άπνςεο πξνζθνξάο      

βάζεη ηηκήο.     

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Έσο 28/03/2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 
14:00 κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γ.Ν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο,    Αι. Καιαληδάθνπ 13 
Κππαξηζζία Μεζζελίαο, Σ.Κ. 24500) 

Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)  0829 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 90524300-9 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 
5.645,16 € (πιένλ Φ.Π.Α. 13%)               Η 
δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ Γξνκνιόγην  
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ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Έλα (1) έηνο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ 
πνζνηήησλ 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ζην πξόγξακκα 
ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ 

 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81/05, άξζξν 7, παξ.8 ππνπ.. 17). 

2. Σνπ Ν. 4412/08-08-2016(ΦΔΚ147 Α΄/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θ Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ, φπσο ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ……………… ηηο ππνδνκέο 

θαη ηελ πγεία» (Φ.Δ.Κ. 36 Α - 09/03/2021) 

4. Σνπ Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άξζξν 27 ζρεηηθά κε έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο 
ζθνπηκφηεηαο γηα θάζε είδνπο πξνκήζεηαο , παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.  

5. Σνπ Π.Γ. 80/2016 πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο. 

6. Σελ αξίζκ. Τ4α/39171/11.04.2012 (ΦΔΚ.1256/Β/2012) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
«Οργανιζμός ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ – Κένηρο Υγείας Κσπαριζζίας.» 
 

7. Σνλ ελνπνηεκέλν Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καιακάηαο θαη ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Κππαξηζζίαο κε ηελ επσλπκία ΓΔΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ, ζχκθσλα κε ηελ αξ. Τ4α/νηθ. 123890/31-12-2012 
θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τγείαο (ΦΔΚ 3499/Β΄/31-12-2012). 

 
8. Σελ κε αξ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.63356/09.10.2020 (ΦΔΚ 856/14.10.2020 η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

Κνηλή Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ Τγείαο, κε ζέκα «Διοριζμός 
Αναπληρωηή Διοικηηή ζηο Γενικό Νοζοκομείο Μεζζηνίας, με αρμοδιόηηηα ζηην 
αποκενηρωμένη οργανική μονάδα Κσπαριζζίας. 

 
9. Σελ ππ’ αξίζκ. 20573/22.10.2020 Απφθαζε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 
3329/2005 θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο 
 

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 8/28-04-2021 (Θ: 31) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε Πηλάθσλ Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ 
Γηαρεηξηζηηθνχ Έηνπο 2021-2022 ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Καιακάηαο θαη ηεο 
Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο. 

 

11. Σν γεγνλφο φηη ην πνζφ ηεο κε αξηζκφ 21-ΠΡΟΥ.25 ζχκβαζεο (ε νπνία ιήγεη 
ρξνληθά ζηηο 05/07/2022) γηα ηελ αλάζεζε ηεο Γηαθίλεζεο Γεηγκάησλ Βηνινγηθνχ 
Τιηθνχ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο έρεη εμαληιεζεί, ιφγσ ηεο 
ζπρλήο κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ γηα ηνλ ηφ COVID-19 θαη ησλ αλαγθψλ ηεο 
αηκνδνζίαο γηα αίκαηα – πιάζκαηα. 
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12. Σελ κε αξ. πξ. 300/16-03-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ 

θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο κε α/α 301/16-03-2022   
θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαχγεηα κε ΑΓΑ: 65Y046904Y-7Χ                                   . 
 

13. Σελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γηαδηθαζία πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 
5.645,16 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 13%, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1)  ή κέρξη 
εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ. 

βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ επηζπλάπηνληαη (Παξάξηεκα Ι) θαη 
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη : 

 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο), Γηεχζπλζε Αι. Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24500, Σειέθσλν: 
27613 60170.  

E-mail: promitheies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε & Γεσξγία Καιθαβνχξα 
 

2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πξσηφθνιιν Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ 

Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο) 

      28/03/2022 

Ώξα 14:00 κ.κ. 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο), Αι. Καιαληδάθνπ 

13, Κππαξηζζία Σ.Κ. 24500, 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

ζηηο 29/03/2022 ώξα 10:00 π.κ. 

 

3.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 
 
Α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε 

ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

mailto:promitheies@noskypar.gr
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ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε 

κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 

80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)  

Β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

Γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (Β θαη Γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο (άξζξν 80 
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο /θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν 
πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 
πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ε 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) φισλ ησλ κειψλ ηνπ. 
 

4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ 
πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 28/03/2022, εκέξα 
Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε 
λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία 
Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην 
ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
 

    5. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 



5 
 

2.3. Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα 
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

  Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 Αλάδεημε αλαδφρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 

 
Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειφηεξε 
πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
7. ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη 
 
8. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο Φ.Π.Α. 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν Φ.Π.Α. 
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε Φ.Π.Α. 
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ όπσο απηή θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  (Ν.4052/2012 άξζξν 14 παξ. 7), εθόζνλ 
ππάξρεη. 
Η ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
9. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
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ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο 
φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη 
δπλαηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο 
θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο 
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 
δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε 
θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ 
ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

 
1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ 
απηνί αλαθέξνληαη. 

8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη 

9. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 28/03/2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 
κ.κ., είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ. 
 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο 
μερσξηζηά.  
 
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) . 
 
10. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 
 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
πξνβιέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 
4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).  
 
11. ΤΠΟΓΡΑΦΗ  & ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
 
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιήμεη απηά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη 
θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
επηρείξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή 
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ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
 
Η ζχκβαζε νξίδεηαη γηα ηξεηο (3) κήλεο ή έσο εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ, κε ηνλ 
φξν φηη ζα ιήμεη απηνδίθαηα εθφζνλ παξάμεη απνηέιεζκα ν εηήζηνο αλνηρηφο 
ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο. 
 
12.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ γίλεηαη εμνινθιήξνπ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ ηκήκαηνο  ηεο Μ.Σ.Ν. θαη θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ ην αξκφδην ηκήκα. 
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα 
ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11β ηνπ Ν.441/2016. 
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη 
φηη άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζε εθηέιεζε 
ηεο  παξνχζαο  ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.   

13. ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ 
πξνκήζεηαο, ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η 
πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά 
θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.  

Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή 
 

14. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
1. Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2. Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα 
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ.  
3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
4. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
5. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε 
ππεπζπλφηεηεο θαη  επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  
Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν 
δηαγσληδφκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο 
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ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη 
απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο. 

Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη 
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο 
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο 
δηθαίνπ. 
 
15. ΜΑΣΑΙΧΗ 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε 
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 
 

                                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ  
 
 

                                                                       ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι     
  

  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

  ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΔΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 

                                 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Οιηθφ αίκα 

Δξπζξνθχηηαξα  

Αηκνπεηάιηα-Κνθθηνθχηηαξα 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν 

Γείγκαηα πιάζκαηνο/νξνχ 

Μπειφο ησλ νζηψλ 

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο 

Καιιηέξγεηεο 

Βηνςίεο 

Φαξπγγηθφ επίρξηζκα 

Δ.Ν.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά 

Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηε κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθψλ 

ζα πξέπεη: 

 Η κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. “Blood 

Cold Chain”, ADR 1999 κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ κε ηηο 

αλαζεσξήζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ509/2000, ΦΔΚ1350/2000, 

ΦΔΚ 781Β/2000, Ν3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ, Σκήκαηνο 

Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) θαη κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. 
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 Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

λα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. 

 Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ (λα θαηαηεζεί ην 

πειαηνιφγην  κε αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ). 

 Η δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο 

θαη ην ιφγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. επείγνπζα κεηάγγηζε) 

 Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ 

νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Η κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο (λα θαηαηεζεί ην 

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.) 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηε κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο /πξνδηαγξαθέο 

θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΙΙ) 

 Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη 

λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην 

βηνινγηθφ πιηθφ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. Σν θφζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα 

πξνθχπηεη κεηά απφ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηνπ αζθνχ, ην νπνίν 

θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αίκαηνο ή 

παξαγψγνπ. 

  ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ADR 2007) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο. Π.ρ. 

κνλάδεο εξπζξψλ πξνο κεηάγγηζε 

Β. ΓΤΝΗΣΙΚΑ 

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

(ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΟ) 

Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο φηη  πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο. Π.ρ. Γείγκα 

αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ έιεγρν 

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο φηη  πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ – κεηά απφ έθζεζε ζε απηνχο – 

κφληκε αληθαλφηεηα, απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθφξα 

αζζέλεηα ζε θαηά ηα άιια πγηείο αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξφο θνξέα 

HIV  

 

εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο 

απαηηείηαη έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Η θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 
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γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο 

ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ.  

 

ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Πεξηγξαθή έξγνπ 

Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπψλ 

βηνινγηθψλ πιηθψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ θαη θαηφπηλ γξαπηήο ζπλελλνήζεσο ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ζεκεία 

παξαιαβήο /παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (π.ρ. δηαθίλεζε 

αίκαηνο γηα επείγνπζα κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα απφ 

ηελ ππεξεζία. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ηνπο ζηαζκνχο Αηκνδνζίαο ζε 24σξε 

βάζε, αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο, γηα κεηαθνξά αζθψλ αίκαηνο θαη 

παξαγψγσλ θαη άκεζε θάιπςε απφ θαη πξνο ηηο Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο ηεο 

6εο Τ.Π.Δ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη άκεζα (θαζεκεξηλά θαζψο θαη 

αββαηνθχξηαθα & αξγίεο) ηηο Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο κε ηηο ζπζθεπαζίεο γηα 

ηελ κεηαθνξά βηνινγηθψλ δεηγκάησλ κνιπζκαηηθψλ ή δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κεηαθνξάο 

αζθψλ αίκαηνο, παξαγψγσλ θαη βηνινγηθψλ δεηγκάησλ ζε 4 δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο.  

2. Όρεκα κεηαθνξάο 

Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα ππφθεηληαη  ζην Νφκν 3534/07 θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ. Να θαηαηεζεί ιίζηα νρεκάησλ κε ηηο 

αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο απφ ην ΤΤΚΑ.  

ε πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ άλσ ηνπ ελφο Ννζνθνκείσλ, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ επαξθή αξηζκφ θαηάιιεισλ νρεκάησλ, λα νξίδεηαη ν αξηζκφο απηψλ θαη 

λα θαηαηεζνχλ αληίγξαθα ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ απηψλ (άδεηεο 

θπθινθνξίαο, πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο). 

Σν φρεκα λα είλαη θιηκαηηδφκελν, ε δε θαζαξηφηεηα/ απνιχκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα πξέπεη λα 

θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί  άκεζα πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε. 

Δληφο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεχεηαη: 

 Η κηθηή θφξησζε κε άιια είδε 
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 Η είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ 

 Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαθηα ζεκεία 

 Η ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα 

3. Δμνπιηζκόο νρήκαηνο 

Ο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ 

ζα επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

πιηθνχ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηά ηνπ. 

3.1  Θάιακνη ζπληήξεζεο βηνινγηθώλ πιηθώλ 

Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα 

ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΙΙΙ) θαη λα δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Η νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην 

κεηαθεξφκελν βηνινγηθφ πιηθφ. 

Ο ζάιακνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο: 

 Απφ ηνλ Π.Ο.Τ γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκνεπαίζζεησλ 

βηνινγηθψλ πιηθψλ 

 Καηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ 

βηνινγηθψλ πιηθψλ 

Να θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ 

ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηα πξφηππα ηνπ ΠΟΤ θαη ηνπ ADR. 

Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεκα, πξνθεηκέλνπ ε 

ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή, πξέπεη λα γίλεη ρξήζε κφλν εηδηθψλ 

θνξεηψλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθά 

(ζηαζεξφηεηα, κφλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο. 

3.2 Παξαθνινύζεζε ζεξκνθξαζίαο 

Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο 

ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή 

παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, 

ζπλαγεξκφ θαη κε δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά 

φπνηε απηά δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε. 
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Σν έξγν απαηηεί ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα. (Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή 

εθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ) 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Οιηθφ αίκα 2-6ΟC 

Δξπζξνθχηηαξα  2-6ΟC 

Αηκνπεηάιηα-Κνθθηνθχηηαξα 20-24ΟC 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν -20 έσο -35ΟC 

Γείγκαηα πιάζκαηνο/νξνχ 2-8ΟC/-20 έσο -35 ΟC/-70 ΟC * 

Μπειφο ησλ νζηψλ 12-25 ΟC 

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 2-8 ΟC 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο 2-8 ΟC 

Καιιηέξγεηεο 15-25 ΟC/37 ΟC 

Βηνςίεο 15-25 ΟC/37 ΟC 

Φαξπγγηθφ επίρξηζκα 2-8 ΟC 

Δ.Ν.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά 2-8 ΟC/15-25 ΟC 

Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 15-25 ΟC 

* ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο 

θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο 

3.3 Δηδηθόο εμνπιηζκόο 

3.3.1 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο π.ρ. δηαξξνή) ην φρεκα 

κεηαθνξάο πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 Ππξνζβεζηήξα 2kg μεξάο ζθφλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη 

εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε δηαθξηηφ ζεκείν 

 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 

 Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 



14 
 

 Υηνλναιπζίδεο 

 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 

 Απνξξνθεηηθφ πιηθφ 

 Νεξφ  

 Απνιπκαληηθφ κε βάζε ην ριψξην 

 Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ 

 Κνιιχξην καηηψλ 

 Γάληηα κηαο ρξήζεο 

 Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Μάζθα κηαο ρξήζεο 

 Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ 

3.3.2  Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηε δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 

φζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληήξεζεο. (Να θαηαηεζεί 

ε ζρεηηθή εθηχπσζε GPS κε ηηο ηέζζεξηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 

νρήκαηνο)   

4. πζθεπαζία 

4.1 Αζθνί αίκαηνο θαη παξάγσγα απηνύ 

Όηαλ απαηηείηαη ε ζπζθεπαζία αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ πξέπεη λα 

γίλεηαη ρξήζε εηδηθψλ πηζηνπνηεκέλσλ δνρείσλ κεηαθνξάο αίκαηνο / πιάζκαηνο / 

αηκνπεηαιίσλ κε ηζρπξή κφλσζε γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ςπθηηθφ 

πιηθφ γηα ηηο κνλάδεο νιηθνχ αίκαηνο / εξπζξψλ / πιάζκαηνο δελ πξέπεη λα έξρεηαη 

ζε άκεζε επαθή κε ηνπο κεηαθεξφκελνπο αζθνχο. 

εκείσζε: Η ρξήζε θνξεηψλ ςπγείσλ απφ θνηλφ θειηδφι δελ ζπλίζηαηαη απφ ηνλ 

Π.Ο.Τ. γηα ηελ αζθαιή  κεηαθνξά αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ. 

Σα παξαζθεπάζκαηα αηκνπεηαιίσλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ε ζεξκνθξαζία ησλ 

αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηε ζπληζηψκελε 

ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο, πνπ είλαη +20νC έσο + 24νC (κέζε ζπληζηψκελε 

ζεξκνθξαζία +22νC) θαη ν ρξφλνο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 24 

ψξεο. 
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ρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, ζα 

πξέπεη λα ηζρχνπλ νη γεληθέο ζπλζήθεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

κεηαθεξφκελνπ αλζξψπηλνπ ηζηνχ. 

4.2 Γείγκα 

Α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία/πεξηέθηεο 

Α.1. Μνιπζκαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο 

ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κφλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα 

ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ. 

εκείσζε: Σν παξαπεκπηηθφ δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε 

Α.2. Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Ωο άλσ 

Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ 

είλαη κεξηθψο απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο. 

Α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα 

κνιπζκαηηθφ πιηθφ είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε 

επαξθή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ πγξνχ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο 

ηνπ πεξηέθηε. 

Α.4. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία 

ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεκέλν 

δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθφ θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηε κεηαθνξά 

κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε 

ζεξκνθξαζίεο -40νC έσο 55νC θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθή 

ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). 

Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

Να θαηαηεζεί δείγκα ζάθνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 4.2.Α.1 παξάγξαθν. 

Να θαηαηεζεί δείγκα ζάθνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 4.2.Α.2 παξάγξαθν 

Να θαηαηεζεί δείγκα ζήθεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 4.2.Α.3 παξάγξαθν. 

5. Έγγξαθα κεηαθνξάο 

Η εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, 

θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά. 

Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ 
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 Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζφηεηα/φγθνο/ζεξκνθξαζία ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο 

κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ ην ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη 

ζηε ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηε 

λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο 

 Γειηίν αηπρήκαηνο 

 Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ 

(Να θαηαηεζνχλ  ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά) 

6. Πξνζσπηθό κεηαθνξάο 

Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη έκπεηξν θαη 

εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

  Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σε ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηε 

κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζή ηνπ απφ ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

 Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνχ 

πιηθνχ 

 Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ 

 Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηε κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ 

πιηθνχ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 

 


