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ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘ. 103/2022 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑ
ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ (CPV 64121000-0)
Σο Νοζοθοκείο αθοϊ έιαβε σπωυε:
ΥΔΣΗΚΑ:
α.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
β.
γ.
δ.

Σελ αξηζκ. 13/30-06-2021 (Θ.1) Απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ έγθξηζεο ηνπ Πίλαθα
Πξνγξακκαηηζκνχ Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2021 (ΑΓΑ: ΦΦΟΝ46906Χ-ΗΜ).
Σελ αξηζκ. 12/27-05-2022 (Θ.5) απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: Φ9ΓΣ46906Χ-ΒΣ0,
ΑΓΑΜ: 22REQ010750867)
Σελ αξηζκ. 765/07-06-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΦΒΜ546906Χ-ΓΞΓ,
ΑΓΑΜ:22REQ010750899)

ΠΡΟΚΑΛΔΗ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, , γηα ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΟ
(1) ΔΣΟΤ (CPV 64121000-0) προψποιογηζκοϊ 21.000,00€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ,
κέτρη ηελ Σεηάρηε 22-06-2022 θαη ϋρα 11.00πκ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1.ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 21.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ γηα έλα (1) έηνο . Γηα ηε
δέζκεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, έρεη ιεθζεί ε (δ) ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ ηεο γηα ηα έηε 2022, 2023.
2.ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα έλα (1) έηνο.
3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ελδηαθερωκελοη ζα πρέπεη καδί κε ηελ προζθορά ηοσς λα επηζσλάυοσλ θαη ηα παραθάηφ:
ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν & αληίγξαθν) ηα
εμήο :
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3.1. Φάθειος Γηθαηοιογεηηθϋλ ζσκκεηοτής
α. Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ ζε
πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΙΚΔ θαζψο θαη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, κε ρξφλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο
απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ ή ηνπ δηαρεηξηζηή / ησλ κε ρξφλν έθδνζεο έσο
ηξεηο (3) κήλες πρηλ ηελ σποβοιή ηοσς).
γ. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ
ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζτϊ ηολ τρωλο σποβοιής ηοσς
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ηζτϊ ηολ τρωλο
σποβοιής ηοσς.
ε. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο ηνπ
νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θοηλοποίεζε ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
Ν.4605/2019).

3.2 Φάθειος ηετληθής θαη οηθολοκηθής προζθοράς
α. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη:
ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο
β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη:
ην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.
Θα πεξηγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ρσξίο θαη κε ΦΠΑ. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα δνζεί ζε
επξψ αλά κνλάδα κέηξεζεο θαη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα θαη’ είδνο δαπάλε.
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη,
θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ
ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ.
ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν
88 ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.

4.ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εκεξνκελία θαη ψξα απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή)
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ζα γίλεη εληαία ζηνλ ίδην ρξφλν. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ, εθαξκνδφκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη εληφο ηεο νξηζζείζαο απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εκεξνκελίαο θαη
πξσηνθνιινχληαη. Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ ππεξεζία πέξαλ ηεο πξναλαθεξφκελεο
εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη.
Η αξκφδηα Δπηηξνπή, ζε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεη θαη
πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν αλσηέξσ πξαθηηθφ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.

5.ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ
- ΔΓΓΤΖΔΗ
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα φζεο πξνζθνξέο
πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι.
Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ
απνζθξάγηζή ηνπο.
Γελ απαηηείηαη εγγϊεζε ζσκκεηοτής θαη εγγϊεζε θαιής εθηέιεζες ηες ζϊκβαζες.

6.ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά θ΄ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε
ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά
Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017
ηεχρνο Β'2
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
δ) Κξάηεζε χςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ
Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009).
ε) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94, φπσο ηζρχεη)
Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο θαη
θνξηνεθθφξησζεο ησλ πιηθψλ ζα γίλνπλ κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή.
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Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξφζθιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ
ρνξεγεηή απνηεινχλ νη παξαθάησ ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηαθνξάο αίκαηνο θαη
πξντφλησλ ηνπ θαη δεηγκάησλ αίκαηνο γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. «Σετληθές προδηαγραθές κεηαθοράς αίκαηος θαη προχωληφλ ηοσ θαη δεηγκάηφλ
αίκαηος γηα εργαζηερηαθω έιεγτο»
ΔΗΑΓΩΓΖ
Η κεηαθνξά αίκαηνο θαη δεηγκάησλ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο θαη ηνπ Δ.Κ.Δ.Α. ζπλνςίδεηαη ζηελ
δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη πξντφλησλ ηνπ θαζψο θαη ζηε δηαθίλεζε δεηγκάησλ αίκαηνο γηα εξγαζηεξηαθφ
έιεγρν (κνξηαθφ θαη νξνινγηθφ έιεγρν).
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο
ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ/ δεηγκάησλ, γηα:
Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο αίκαηνο θαη
δεηγκάησλ ηνπ.
Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο
αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο.
Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο,
αθνχ ηα πξντφληα αίκαηνο θαη δείγκαηα πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν κνιπζκαηηθά φζν θαη δπλεηηθά
κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά).
Η ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά πξντφλησλ αίκαηνο θαη δεηγκάησλ,
δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain)
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά,
ΙΑΣΑ/ αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά).
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ/ δεηγκάησλ 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, ΦΔΚ 509/2000,
ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, 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.
Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε πνιπεηή εκπεηξία ζηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη
πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ (λα θαηαηεζεί πειαηνιφγην κε αλαθνξά ζηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ, ε
νξγαλσηηθή δνκή θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ κε κφληκε
κηζζσηή εξγαζία)
Η δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ ππαγνξεχνληαη
απφ ηε θχζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ην ιφγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. επείγνπζα κεηάγγηζε)
Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλήο 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 ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο πξντφληνο
αίκαηνο(Πίλαθαο Ι)
ΠΗΝΑΚΑ Η. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΑΗΜΑΣΟ (ADR2007)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Α.
ΜΗ
ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ
Β. ΓΤΝΗΣΙΚΑ
ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ
(ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ)

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ

Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη
παζνγφλνπο παξάγνληεο. Πρ. Μνλάδεο εξπζξψλ πξνο κεηάγγηζε
Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο
φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο . Π.ρ. Γείγκα αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ έιεγρν
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
άιια πγηείο αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξφο θνξέα HIV

εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πξντφληνο ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα ζηνηρείν
επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Η θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο
ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ.
ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Πεξηγξαθή έξγνπ
Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αζθψλ αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη αηκνπεηαιίσλ 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
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παξαιαβήο /παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (π.ρ. δηαθίλεζε αίκαηνο γηα επείγνπζα
κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα απφ ηελ ππεξεζία .
πγθεθξηκέλα ν αλάδνρνο νθείιεη λα:
Δθηειεί κεηαθνξέο αζθψλ αίκαηνο θαη πξντφλησλ ηνπ.
Δθηειεί κεηαθνξέο δεηγκάησλ αίκαηνο γηα κνξηαθφ θαη νξνινγηθφ έιεγρν έσο 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα πξνο ην
Κ.Μ.Δ Π.Γ.Ν.Θ ΑΥΔΠΑ .
Όιεο νη κεηαθνξέο πξέπεη λα εθηεινχληαη απζεκεξφλ εληφο νιίγσλ σξψλ.
Όρεκα κεηαθνξάο
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ζηφιν νρεκάησλ γηα λα θαιχςεη ηηο επείγνπζεο θαη κε αλάγθεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε κεηαθνξά πξντφλησλ αίκαηνο θαη δεηγκάησλ απ΄ φια ηα ζεκεία παξαιαβήο-παξάδνζεο.
Σν φρεκα λα είλαη θιηκαηηδφκελν, ε δε θαζαξηφηεηα/απνιχκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη
κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο / δείγκαηνο.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο / δείγκαηνο ην φρεκα πξέπεη λα
θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε.
Δίλαη ζηελ δηαθξηηή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο λα δεηήζεη επηηφπην έιεγρν ησλ νρεκάησλ ζηελ θάζε ηεο
ηερληθήο αμηνιφγεζεο.
(Να θαηαηεζεί ιίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν )
Δμνπιηζκφο νρήκαηνο
O εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ
αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο / δείγκαηνο θαη δελ ζα
παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιχκαλζε θαη θαζαξηφηεηα ηνπ.
Θάιακνη ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο / δείγκαηνο
Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο ηνπ
κεηαθεξφκελνπ πξντφληνο / δείγκαηνο (Πίλαθαο ΙΙ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη
ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο
πεξηβαιινληνινγηθέο 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 πξντφλ / δείγκα .
Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο:
χκθσλα κε ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκν-επαίζζεησλ πξντφλησλ / δεηγκάησλ.
χκθσλα κε ηελ ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ πξντφλησλ / δεηγκάησλ.
(Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή)
Γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ / δεηγκάησλ απφ θαη πξνο ην φρεκα - πξνθεηκέλνπ ε ςπθηηθή αιπζίδα λα
παξακείλεη ζηαζεξή – ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε κφλν εηδηθψλ θνξεηψλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε
κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξφηεηα, κφλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο.
Παξαθνινχζεζε ζεξκνθξαζίαο
Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ
δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ
νδεγφ ηνπ νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο
θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη
αλαδξνκηθά φπνηε απηά δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κεηαθνξάο ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο , 2-8°C,
-20έσο -35°C, 20-24°C, -70°C.
(Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε 4 δηαθνξεηηθέο
ζεξκνθξαζίεο)
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.
ΠΡΟΨΟΝ ΑΙΜΑΣΟ
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ
Οιηθφ αίκα
2-6∘C
Δξπζξνθχηηαξα
2-6∘C
Αηκνπεηάιηα
20-24∘C
Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν
-20 έσο -35∘C
Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ
2-8∘C / -20 έσο -35∘C/ -70∘C *
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ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην πξσηφθνιιν ηεο
επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο.
3. πζθεπαζία
3.1 Moιπζκαηηθά θαη δηαγλσζηηθά Γείγκαηα
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: To παξαπεκπηηθφ δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε
α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Χο 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.
β. 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 πξντφληνο.
Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά
κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο -40∘C έσο 55∘C θαη πίεζε έσο
95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν).
3.2 Γείγκαηα αίκαηνο γηα κνξηαθφ θαη νξνινγηθφ έιεγρν
Οη πεξηέθηεο ησλ δεηγκάησλ (ζσιελάξηα) ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεγαλφ δνρείν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε
εξκεηηθφ θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ
πιηθνχ. Σα ζσιελάξηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε φξζηα ζέζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη λα
απνθεχγνληαη νη αλαηαξάμεηο. Δληφο ηεο δεπηεξνηαγνχο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα
απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ψζηε ζε πεξίπησζε δηάξξεμεο ηνπ αξρηθνχ πεξηέθηε λα απνξξνθεζεί φιε ε
πνζφηεηα βηνινγηθνχ πξντφληνο πνπ απειεπζεξψζεθε. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ην δνρείν
επαλαρξεζηκνπνηείηαη αθνχ έρεη απνιπκαλζεί δηεμνδηθά.
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:
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 δεηγκάησλ ην ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ
ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο.
Γειηίν αηπρήκαηνο
Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο
Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ
(Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά)
Πξνζσπηθφ κεηαθνξάο
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ην είδνο ηνπ έξγνπ. Σν
ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο
βηνινγηθνχ πιηθνχ. Η εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
Σελ ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε
ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ.
Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο πξντφληνο αίκαηνο.
Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ.
Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηελ
δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο.
(Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο)
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