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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 36/2015 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ THN ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. 

ΕΒΡΟΥ(ΠΓΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΓΝ ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ) 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 

Ανώτατης συμβατικής αξίας ποσού 28.130,08 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Επιμέρους δαπάνη Π.Γ.Ν Αλεξ/πολης 20.0000,00€ με ΦΠΑ με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

7Υ8Α4690Ω3-1ΙΒ και ΑΔΑ 1204/0 

Επιμέρους δαπάνη Γ.Ν. Διδ/τειχου 8.130,08€ με ΦΠΑ με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

7Ω8Δ4690Β9-ΜΛ9 και ΑΔΑ 408 

 

 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  

1.2. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.   

1.5. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) « Υπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».  

1.6. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 

1.7. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08-08-2014) «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών» ΜΕΡΟΣ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

1.8. Το  Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1 που αφορά στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπου 

ορίζονται τα όρια των διαγωνισμών. 

1.9. Του Ν 3867/2010 ( ΦΕΚ Α΄128/03-08-2010) άρθρο 27 παράγραφος 11 «Εποπτεία 

ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 

οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Οικονομικών.» 

1.10. Την υπ΄αριθμ. 35130/739 υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1291/Β/11-08-2010 και αφορά στην αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρο 83 παρ. 1 

 

 
                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 

 ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 

ΤΗΛ.: 25513-53423 FAX : 25513-53409 

e-mail: vmargariti@pgna.gr 
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του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου. 

1.11. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66/11.05.2010), «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 

άλλες διατάξεις» άρθρο 24. 

1.12. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10). 

1.13. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΥ Συμφωνία –Πλαίσιο σχετική με την μεταφορά 

αίματος προς τα Κέντρα Αίματος για μοριακό έλεγχο, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ   αριθμ. 

7/22.03.13 (Θέμα 2ο) συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. 

1.14. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΕΠΥ σχετικά με την μεταφορά αίματος, παραγώγων 

αίματος και βιολογικού υλικού  οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ   αριθμ. 7/03.06.10  

συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. 

1.15. Την υπ'αριθμ. Θ82/ΔΣ28/14-12-2015 απόφαση του Δ.Σ του Π.Γ.Ν.Α, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια των διαγωνισμών σε εφαρμογή του  ΠΠΥΥ 2014. 

 

Προκηρύσσει    

 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Αντικείμενο τη Παροχή Υπηρεσιών Διακίνησης Αίματος προς 

άλλους προορισμούς και υπηρεσίες διακίνησης δειγμάτων για Μοριακό Έλεγχο Κέντρο Αίματος 

ΑΧΕΠΑ για τις ανάγκες του ΠΓΝ Έβρου (ΠΓΝ Αλεξ/πολης και ΓΝ Διδυμοτείχου)  

 

 

        Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Διακίνηση Αίματος προς άλλους προορισμούς και 

υπηρεσίες διακίνησης δειγμάτων για Μοριακό Έλεγχο Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ για την κάλυψη των 

αναγκών του Π.Γ.Ν. Έβρου (φορέας ΠΓΝ Αλεξ/πολης και ΓΝ Διδυμοτείχου) σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

      Οι δαπάνες της εν λόγω υπηρεσίας θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Π.Γ.Ν. Έβρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά τις 04/01/2016 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10:00 μ.μ. είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται  χωρίς να  αποσφραγισθούν. 

 

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο 

κρατήσεις και οι οποίες έχουν ως εξής: 

        

1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-

1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την 

πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται  φόρος εισοδήματος. 

 

8% 

2 Κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις 

λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων 

0.10% 

 

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

Νοσοκομείο. 

 Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜEΡOMHΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜEΡOMHΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Πρωτοκόλλου 

του ΠΓΝΑ  

Μέχρι την 

04/01/2016 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 

10:00 μ.μ. 

Γραφείο 

Προμηθειών 

του ΠΓΝΑ 

Δευτέρα 

04/01/2016 και 

ώρα 13:00 μ. 
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 9. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις 21-12-2015 για δημοσίευση στις 

παρακάτω Ελληνικές εφημερίδες: 

Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: 

    1. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

  Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ: 

             1. ΓΝΩΜΗ     2. ΜΕΘΟΡΙΟΣ  3.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ 

 

10. Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, για 

δημοσίευση στις 21-12-2015 

 11. Στα Επιμελητήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αλεξ/πόλης και στον ΕΟΜΜΕΧ.   

12.  Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 

αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν.Α και στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια  

 

  Για ότι δεv προβλέπεται από τηv παρούσα διακήρυξη ισχύουν oι περί προμηθειών 

διατάξεις τoυ Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

            

 

                O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΈΒΡΟΥ 

 

 

 

                               Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

      

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 Α) Έλληνες Πολίτες 

 Β) Αλλοδαποί 

 Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

 Δ) Συνεταιρισμοί 

 

2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

       Οι υποψήφιοι ανάδοχοι,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους 

στο φάκελο  τους εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007. 

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει συμπληρωμένη, (Επισυνάπτεται) 

β) Παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

γ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν απαιτείται 

Διευκρίνιση: Όσον αφορά για τα  Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά οι 

απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις 

περιπτώσεις Α.Ε. 

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 

και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων   

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. 

 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 

διοίκησης αυτού. 

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε 

συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  
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Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας 

και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της 

εταιρίας. 

Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

δ)  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα ανοίγματος των 

προσφορών. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «η/οι ασφαλιστική/ές ενημερότητα/ες 

αφορούν  τα  ασφαλιστικά  ταμεία,  στα  οποία  υποχρεούται  η  εταιρεία  να  καταβάλλει 

εισφορές». 

στ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής είναι: 

 φυσικά πρόσωπα 

 ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

 Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. 

 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

ζ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης  

 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης  

η) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).  

 

 Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης.  Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

3. Οδηγίες – τρόπος υποβολής προσφορών 

Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη (Τεχνική και Οικονομική προσφορά) σε ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 

Τα οικονομικά στοιχεία - Οικονομική προσφορά τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε 

χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στο κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.4.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.4.2 Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου δηλ.«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ». 

1.4.3 Ο αριθμός της διακήρυξης 36/2015 

1.4.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 04-01-2016. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

        ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36/2015 

Τα στοιχεία του αποστολέα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί στην  προσφορά  και e- mail 

επικοινωνίας των ενδιαφερομένων. 
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  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε 

αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά - δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από 

τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη 

διακήρυξη. 

Αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές καθώς και αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, 

εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται 

δεκτές. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της εν λόγω υπηρεσίας. 

 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη 

για τη σύγκριση των προσφορών. ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ 

Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν 

υπογεγραμμένη σε κάθε φύλλο την προσφορά τους. Επίσης, απαιτείται επί ποινή 

αποκλεισμού να υπάρχει συνεχής αρίθμηση σε κάθε φύλλο τόσο της τεχνικής όσο και 

της οικονομικής προσφοράς καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετασχόντων στις προσφορές και στα δικαιολογητικά 

με δικαίωμα λήψης μόνο γνώσης αυτών, ορίζεται αυστηρά σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 

Αυτός που θα ανακηρυχθεί μειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν τα παρακάτω 

κατ΄ ελάχιστο δικαιολογητικά – πιστοποιητικά: 

 
1. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τα 

πρότυπα του ΠΟΥ. 

2. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τον 

κανονισμό ADR 

3. Εκτύπωση του καταγραφικού θερμοκρασίας για την ταυτόχρονη  μεταφορά  βιολογικού 

υλικού στις  θερμοκρασίες ( 2 - 6°C, 20-24°C, -20 έως -35°C, +37°C ή/και -70°C)   

4. Λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το έργο και βεβαίωση καταλληλότητας των οχημάτων 

από το ΥΥΚΑ.  

5. Δελτίο ατυχήματος. 

6. Τριπλότυπο μεταφοράς 

7. Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2000 για την μεταφορά βιολογικών ουσιών 

8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR. 

9. Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης κατά ADR των οδηγών μεταφοράς  

10. Εκτύπωση GPS στην οποία θα εμφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήματος και οι 4 

θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού  

11. Πελατολόγιο 
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Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, για κάθε ένα από τα δύο Νοσοκομεία 

χωριστά. 

 

Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                      

ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΧΕΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                       

χωρίς ΦΠΑ 

1. Δευτέρα - Παρασκευή  

2. Σάββατο  

3. Κυριακή  

 Αργίες ή έκτακτα δρομολόγια  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΜΕΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

2.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΞΑΝΘΗ) 

 

3.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ.  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  (ΚΑΒΑΛΑΣ) 

 

4.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ  ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  

5.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Επιβάρυνση για επιπλέον παραλήπτες – αποστολείς 

 

6.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»             

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ  

7.  ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ,  

ΔΡΑΜΑΣ 

 

8.  ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ Μ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΙΜΕΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

2.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΞΑΝΘΗ) 

 

3.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ  ΚΤΕΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

4.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Επιβάρυνση για επιπλέον παραλήπτες – αποστολείς 

 

5.  ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»             

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

 

6.  ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ Μ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις τιμές που θα δοθούν να αφορούν την 

μεταφορά του αίματος από Δευτέρα έως Παρασκευή.  

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξάρσεις ιώσεων μπορεί να χρειαστεί η άμεση μεταφορά υλικού, 
εκτός των καθορισμένων, σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο ως επί των πλείστων της Β. Ελλάδος.   

 

 

4. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο. 

 

Α΄ – Αποσφράγιση φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού.  

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

          3.1. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι οι οποίοι εμπεριέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς 

και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών. Όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές, θα 

πρέπει να μovoγράφovται και να σφραγίζονται από την Επιτροπή κατά φύλλο ή εάν υπάρχει 

διατρητικό μηχάνημα μετά την διάτρηση με την οποία θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα 

αποσφράγισης, να υπογράφονται η πρώτη και η τελευταία σελίδα. 

         3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή και παραδίδονται  στην Υπηρεσία. 

         3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-

χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

Β’ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

           Μετά τα ανωτέρω, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών των φορέων των οποίων η προσφορά εγκρίθηκε κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης, μονογράφει δε κατά φύλλο και εξετάζει 

τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι 

Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών 

και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.   
 

  Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από 

χαμηλότερη τιμή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

 

 

 

 

 

 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                      

ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΧΕΠΑ 

ΚΟΣΤΟΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                       

χωρίς ΦΠΑ 

1. Δευτέρα - Παρασκευή  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
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5. Τρόπος πληρωμής  

5.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά την οριστική ποιοτική και  ποσοτική 

παραλαβή του εν λόγω έργου,  και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση από τον 

ανάδοχο 

Α) Τιμολογίου 

Β) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Γ) Πρακτικό Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής του έργου που έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί. 

5.2. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο του έργου. 

5.3 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.4 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το 

οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, με 

επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις 

αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο 

κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 

5.5 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών 

ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την 

εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 

παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, 

που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 

δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.). 

 

6. Χρόνος ισχύος σύμβασης 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για έξι (6) μήνες, αρχόμενης από την ημερομηνία 

υπογραφής της, με δυνατότητα του Νοσοκομείου για παράταση και προαίρεση του χρόνου ισχύος 

της, για  δύο (2)  ακόμα μήνες με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΕ. Η 

απόφαση της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης και προαίρεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως 

και έγκαιρα στον ανάδοχο και πάντως πριν από την λήξη της κανονικής διάρκειας.  

Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για την εν λόγω υπηρεσία 

υπογραφεί σύμβαση από άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή από το αρμόδιο Υπουργείο ή από την Δ.Υ.ΠΕ.  

Μακεδονίας και Θράκης, κατόπιν διαγωνισμού. 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται 

εισαγωγικά στη διακήρυξη. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται, ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. 

 

7.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

             Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος vα  

καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α άρθρο 157 

1β.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

         

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 

 

Προς το Γ.Ν. «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  

…………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως 

αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 

…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2015 διακήρυξης του  Π.Γ.Ν. 

«……………………….») και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση 

ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 

10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ 

της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… 

…………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, 

ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  

να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις 

ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από 

απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει 

οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα 

ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτόσημου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.       

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

        

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ….. 

Ανώτατης Συμβατικής Αξίας : ……….με το ΦΠΑ (23%). 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

 

     Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα ΧΧ-ΧΧ-2015, οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. Δ. 

ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,  Διοικητής του Π.Γ.Ν.ΈΒΡΟΥ., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα 

το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΤΗΛ ΧΧΧΧΧ FAX ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ νομίμως 

εκπροσωπούμενη, έχοντας υπόψη : 

 

1. Την αριθμ …/2015 Διακήρυξη του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

2. Την υπ’ αριθμ …………………………………………. απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακυρώνεται η  

αριθ. πρωτ. ………………………  προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω : 

       

      Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για 

συντομία θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος», το έργο με αντικείμενο την Διακίνηση Αίματος, 

όπως περιγράφεται  στη διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με τους κατωτέρω όρους τους 

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για έξι (6) μήνες, αρχόμενης από την ημερομηνία 

υπογραφής της, με δυνατότητα του Νοσοκομείου για παράταση και προαίρεση του χρόνου ισχύος 

της, για  δύο (2)  ακόμα μήνες με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΓΝΕ. Η 

απόφαση της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης και προαίρεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως 

και έγκαιρα στον ανάδοχο και πάντως πριν από την λήξη της κανονικής διάρκειας.  

Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν την λήξη της εφόσον για την εν λόγω υπηρεσία 

υπογραφεί σύμβαση από άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή από το αρμόδιο Υπουργείο ή από την Δ.Υ.ΠΕ.  

Μακεδονίας και Θράκης, κατόπιν διαγωνισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ: Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η Διακίνηση Αίματος και σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης προκειμένου να εξασφαλίσει το συμφέρον 

του.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της 

διαδικασίας του έργου της Διακίνησης Αίματος και την τήρηση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. 

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου, θα 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής 

προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, 

παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με 

τις ανάλογες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Α, µε 

βάση την περιγραφή όπως αυτή θα προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 

προσφορά.  

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δηµόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ.(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).  

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της 

υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

 

1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-

1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την 

πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται  φόρος εισοδήματος. 

 

8% 

2 Κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις 

λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων 

0.10% 

 

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

Νοσοκομείο. 

 Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την 

αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν 

δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 

7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  (µη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων  

δικαιολογητικών, κ.λ.π.).  
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από την μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της 

σχετικής Σύμβασης. 

Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιό του, τον αριθμό της παρούσας 

σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου του 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95 και του Π.Δ. 

118/07, καθώς και κάθε μεταγενέστερης  διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της 

διακήρυξης του διαγωνισμού και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείμενα 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την 

αριθμ.χχχχχχχχχχχχχχχχχχ εγγυητική επιστολή ποσού χχχχχχχχχχχχχχχχ Τράπεζας 

χχχχχχχχχχχχχχχχχχ, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική 

εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται 

στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των 

οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί 

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων απεριορίστως την ευθύνη 

για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον 

αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους 

τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, 

και αφού διαβιβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) 

έμειναν στο Π.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Α.    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

   

   

   

            Δ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
      (Σφραγίδα –Υπογραφή –        

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας, συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων αυτού για μετάγγιση και στη 
διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων του για μετάγγιση και στη διακίνηση βιολογικών δειγμάτων και 

βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας Ι).  
Ο ανάδοχος έχει απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθεί 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) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προκειμένου η 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, 

ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, 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.  

 Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, οι σχετικές διατάξεις του οποίου να αναφέρονται στη σύμβαση. 
 Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και 

πιστοποιημένο εξοπλισμό. 

 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 
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 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές. 
 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. Πχ. 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 άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ. Ορρός φορέα HIV 

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 

Περιγραφή έργου  

Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών  βιολογικών υλικών με βάση 
προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του 
αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/ παράδοσης. Σε 
περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (πχ. διακίνηση αίματος για επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να 
ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις 

ανάγκες της Αιμοδοσίας σε μεταφορές ασκών αίματος και παραγώγων, μολυσματικών και διαγνωστικών 
δειγμάτων. 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/πρός Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης, Θράκης,  
Μακεδονίας, και Αττικής. 
β) Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σε 4  θερμοκρασίες, 2-6°C, -20°C έως -35°C, +20°C έως +24°C και  
-70°C ή +37°C. 
γ) Μεταφορά  από/προς, Αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» . 
δ) Μεταφορά από Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης προς Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης 

1. Όχημα μεταφοράς 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οχήματα μεταφοράς που υπόκεινται στον Ν. 3534/07 και τα οποία 
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 
2. Εξοπλισμός οχήματος 

     O 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.  
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2.1 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. για την μεταφορά και αποθήκευση θερμοευαίσθητων βιολογικών υλικών 
 Κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών  
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. 
  

2.2 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.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει την ταυτόχρονη  μεταφορά  βιολογικού υλικού στις 

εξής  θερμοκρασίες:   2-6°C  ,  20-24°C   ,  -20 έως -35°C, -70°C /ή +37°C 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ολικό αίμα 2-6°C  

Ερυθροκύτταρα 2-6°C 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24°C 

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -18 έως -25°C 

Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8°C / -20 έως -35°C/ -70°C * 

Μυελός των οστών 15-25°C 

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8°C 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 2-8°C 

Καλλιέργειες  15-25°C/ 37°C 

Βιοψίες 15-25°C/ 37°C 

Φαρυγγικό επίχρισμα  2-8°C 

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά  2-8°C/ 15-25°C * 

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 15-25°C * 

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

επιστημονικής δοκιμασίας. 

2.3  Ειδικός εξοπλισμός 
2.3.1 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 
 Προστατευτικά γυαλιά 

 Μάσκα μιας χρήσης 
 Δοχείο κλινικών απορριμμάτων 

 
2.3.2 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.  
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3. Συσκευασία 

3.1  Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού 
Όταν απαιτείται η  συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση ειδικών 

πιστοποιημένων δοχείων μεταφοράς αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων με ισχυρή μόνωση για διατήρηση 
σταθερής της θερμοκρασίας ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Το χρησιμοποιούμενο 
ψυκτικό υλικό για τις μονάδες ολικού αίματος/ερυθρών/πλάσματος δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με 
τους μεταφερόμενους ασκούς.  
Σημείωση: H χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π.Ο.Υ.  για την ασφαλή 

μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού.  
Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς. Κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία των αιμοπεταλίων πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στη συνιστώμενη  θερμοκρασία αποθήκευσης που είναι +20°C έως +24°C (μέση συνιστώμενη 
θερμοκρασία +22°C) και ο χρόνος μεταφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες. 
Σχετικά με τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να ισχύουν οι 

γενικές συνθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μεταφερόμενου ανθρωπίνου ιστού. 
 

3.2  Δείγμα  
α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης 
α.1 Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως, με ερμητικό και 
μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα. Ο σάκος να έχει δύο  

θήκες μια για το δείγμα και μια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.  

Σημείωση: To παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη 
 
α.2 Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω.  
Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι μερικώς 
απομονωμένοι μεταξύ τους.  
α.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό είτε για 
δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να 

απορροφήσει όλο τον όγκο του μεταφερόμενου υγρού δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση 
ρήξης του περιέκτη.  
β. Δευτεροταγής συσκευασία 
Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο μεταφοράς πολλαπλών 
χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του 
μεταφερόμενου βιολογικού  υλικού.  

Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά 
μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες -40οC έως 55οC και πίεση έως 95kPa 
και να φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο). 

 
 
4. 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 

 
5. Προσωπικό μεταφοράς 
Το υπεύθυνο προσωπικό για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο στις 
μεταφορές βιολογικού υλικού.  

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.   
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):     ΤΗΝ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

     ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθμ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

                                                                                                                            
    

                                                                                                                                                             
Ημερομηνία:..…/……/2015 

 
                                                                                                                                                                                                     

Ο – Η Δηλ.                                                                                                                                                                     
(Υπογραφή + 
σφραγίδα 

+νόμιμη θεώρηση του 
γνησίου της 

υπογραφής) 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα. 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
αντικείμενο την Διακίνηση Αίματος  με αριθμ διακ. 36/2015 
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(Συνέχεια από την 1η σελίδα) 

 Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση (1) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, ήτοι.: 
√   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου. 
√   δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου1997 και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.   

 √  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  
 √  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται  στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 √   Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 √    Για κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων του αγορανομικού κώδικα, σχετικά 
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 
 δεν τελώ υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 
2,του άρθρου6 του Π.Δ.118/2007. 

 δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920(όπως εκάστοτε ισχύει) ή ειδική εκκαθάριση του 
Ν.1892/1990(Α΄101) (όπως εκάστοτε ισχύει) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 είμαι εγγεγραμμένος στο επιμελητήριο…………………και το ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού είναι ………………………………………………...……………………… 
 είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος-η ως προς τις υποχρεώσεις μου προς την εφορία και τους 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίου 
καταβάλλω τις εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ήτοι: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………..……………………………………………………. 

 δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ.118/2007,κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
 αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των 
παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007,κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 
20 του ίδιου Π.Δ. 
 Ο συνεταιρισμός   λειτουργεί νόμιμα ( αφορά μόνο συνεταιρισμούς ). 
 ότι μέχρι την υποβολή της προσφοράς η επιχείρηση υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση τω 

συμβατικών ή άλλων νομίμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.  
 ότι η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έχω 

λάβει γνώση των όρων της και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι μέχρι …………………… 
 
 

              Ημερομηνία:..…/……/.2015 

 
                                                                                                                                                                                 

                 Ο – Η Δηλ.                                                                                                                                                                        
                 (Υπογραφή + σφραγίδα 

                                                                                                                                                  
+νόμιμη θεώρηση του γνησίου 

της  υπογραφής) 
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