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                            73/2022    ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ  
 
Το Γενικό Νοςοκομείο Σάμου  ζχοντασ υπόψη:  
  Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:  
 
1. Το Ν.2362/95 «περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»  

2. Το Ν.2955/01 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων Υγείασ των ΡΕΣΥΡ και άλλεσ διατάξεισ»  

3. Το Ν. 3329/05 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοιν. Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ»  

4. Το Ν. 3527/2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ Ν.Ρ. εποπτευομζνων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπζσ διατάξεισ»  

5. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

6. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  

7. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ»,  

8. Τισ διατάξεισ του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 

Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21γσ Ιουνίου 1989 

(L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ 

τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ 

Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  

9. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»  

10. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

11. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,  

12. Τισ διατάξεισ του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

13. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ/του  80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ  

14. Τθ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »  





15. Τθ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 

“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

16. Τισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 

άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία»  

 
Β. Τις αποφάσεις: 

1. Τθν υπϋ αρικμ. 31θ/28-11-2022 (κζμα 10ο) Απόφαςθ Δ.Σ. με ΑΔΑ:ΟΓΤ46907Ξ-ΝΨ3 του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Σάμου για τθν υπθρεςία μεταφοράσ αίματοσ παραγϊγων του και λοιποφ βιολογικοφ 

υλικοφ.  

2.  Τθν υπϋ αρικμ. 13θ/30-05-2018, κζμα 06ο,  Απόφαςθ  Δ.Σ του Νοςοκομείου με ΑΔΑ:9ΚΜ46907Ξ-8Κ6 

για τθν ζγκριςθ των τροποποιθμζνων προδιαγραφϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν παρεχόμενθ 

υπθρεςία. 

 3.   Τθν  Απόφαςθ  Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ.Ν. Σάμου με ΑΔΑ : ΨΡΑΟ46907Ξ-ΑΛΜ για    τθν    

      παρεχόμενθ    Υπθρεςία.   

    
 

           ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ 
Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με τθν διαδικαςία τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ με ζρευνα 

αγοράσ και ςυλλογι γραπτϊν ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν υπθρεςία μεταφοράσ αίματοσ 

παραγϊγων του και λοιποφ βιολογικοφ υλικοφ   (CPV 60000000-8) για τισ ανάγκεσ του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΡΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», για ζνα (1) ζτοσ, προχπολογιςμοφ 37.000,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.24%. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ  

ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΤΟΡΟΣ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ & ΩΑ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Ρρωτοκόλλου 
του Γενικοφ 

Νοςοκομείου Σάμου. 

12/12/2022 
ημζρα Δευτζρα  και 
ϊρα ζωσ 10.00 π.μ. 

Γενικό Νοςοκομείο 
Σάμου 

12/12/2022 
ημζρα Δευτζρα και 

ϊρα 11:00 π.μ 

 
Οι προςφορζσ κα αποςταλοφν ζωσ τισ 12/12/2022 ημζρα Τετάρτη  και ϊρα 10.00 π.μ. και κα 

απευκφνονται ςτο Γενικό Νοςοκομείο Σάμου , ςτθν οδό Σ. Κεφαλοποφλου 17 Τ.Κ. 83100. 

Οι προςφορζσ κα υποβάλλονται εγγράφωσ, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο.  

Θα κατατεκοφν ςτο Ρρωτόκολλο τθσ Υπθρεςίασ  αναγράφοντασ ςτον τίτλο τθ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» και τον 

τίτλο του διαγωνιςμοφ.  

Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, κα κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και 

κα επιςτρζφονται ςτον αποςτολζα χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.  

Θμερομθνία αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ ζχει οριςτεί θ 12/12/2022 ημζρα Δευτζρα  και ϊρα 11.00 

π.μ.  

Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι 

(ΡΑΑΤΘΜΑ Ι)  από τριμελι επιτροπι, θ οποία κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό.  





Θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ μπορεί να παραλθφκεί από το Τμιμα Ρρομθκειϊν ι από τθν ιςτοςελίδα 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου  ι από τθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Θ πρόςκλθςθ αναρτικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  ςτισ 
30/11/2022, κακϊσ επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ www.nosokmeiosamou.gov.gr 
 
 
                                                                             ΜΕΟΣ Α’  
                                                                      ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ  
                                                                              Άρθρο 1  
                                                            ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
  
Είναι θ  υπθρεςία  μεταφοράσ αίματοσ παραγϊγων του και λοιποφ βιολογικοφ υλικοφ   (CPV 60000000-8) 

για τισ ανάγκεσ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ», για ζνα (1) ζτοσ, 

προχπολογιςμοφ 37.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.24% με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ. 

 Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο  τθσ υπθρεςίασ .Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ 

απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα και το παράρτθμα αυτισ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ 

προςφορζσ. Σε περίπτωςθ που δοκεί εναλλακτικι προςφορά αυτι κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ 

από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ.  

 Το Γενικό Νοςοκομείο Σάμου διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςτθ διαπραγμάτευςθ τθσ προςφερόμενθσ 

τιμισ με τθ μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ, τελικόσ 

μειοδότθσ επιλζγεται ο μειοδότθσ που προκφπτει κατόπιν κλιρωςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι 

προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ.  

 Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα πραγματοποιείται εντόσ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν από τθ λιψθ 

του τιμολογίου, τθν ζκδοςθ από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ πρακτικοφ παραλαβισ και καλισ 

εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με προχπόκεςθ τθν προςκόμιςθ φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κακϊσ και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ηθτθκεί από τθν Οικονομικι 

Υπθρεςία.  

 Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται μετά από τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου.  

 Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι τθσ υπθρεςίασ .  

 Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Το ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016)  

 Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 

2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016, 

όπωσ τροποποιοφμενοσ ιςχφει. Ρροςφορζσ που ηθτοφν απαλλαγι τουσ από τισ παραπάνω επιβαρφνςεισ, 

δεν κα γίνονται δεκτζσ 





Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ και τθν ανάρτθςι τθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν ολοκλθρωκεί θ υπθρεςία , όταν εκπλθρωκοφν οι 

ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ ςτα πλαίςια καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

Ο χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι μόνο 

για λόγουσ ανωτζρασ βίασ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ.  

Τα παραρτιματα τθσ παροφςασ που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, είναι τα εξισ:  

 

 ΡΑΑΤΗΜΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:  

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

αποκλειςμοφ ωσ ορίηονται από τον ν. 4412/2016 και τθν παροφςα και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/EE, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ τθ ςυναίνεςθ 

του αναδόχου και χωρίσ αυτόσ να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωςθ ζναντι του δθμοςίου. 

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ, μετά από ςχετικι Απόφαςθ ι μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 106 του Ν.4412. 

 

Άρθρο 2  

 ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αναλογικά οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει.  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκλείει ζναν 

οικονομικό φορζα, όταν αποδειχκεί ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν 

είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 1 -3 του άρκρου 73 ν. 4412/2016  

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα 

Αρχι μπορεί να αποκλείςει οικονομικό φορζα, όταν αποδειχκεί ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ 

βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 73 ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άρθρο 3 

ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ. 

 





Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται 

ευκρινϊσ:  

α) θ λζξθ Ρροςφορά  

β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ,  

γ) ο τίτλοσ τθσ παροφςασ  

δ) θ θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν  

ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  

Στ) Θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν οποία κα κοινοποιοφνται ςχετικά ζγγραφα  

η) τθν ζνδειξθ « Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία»  

Στον φάκελο τθσ προςφοράσ, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τα παρακάτω: 

 

3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχήσ – Αποδεικτικά Μζςα» 

1) Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ κα πρζπει να αποςτείλουν Υπεφθυνη 

δήλωςη (που εκάςτοτε ιςχφει ςε εφαρμογι και των άρκρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), ςτθν οποία αναλυτικά κα πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 

ςτοιχεία του υποψθφίου κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι 

προςφζροντεσ, και ςτθν οποία κα πρζπει να δθλϊνεται ότι:  

α. Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ δεν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ 

αναφερόμενουσ ςτα άρκρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τουσ οποίουσ οι 

οικονομικοί φορείσ αποκλείονται από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, όπωσ 

τροποποιικθκε με το Ν. 4782/2021.  

β. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, και δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ και πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι προκειμζνου περί αλλοδαποφ 

διαγωνιηόμενου, ςε οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από μια παρόμοια 

διαδικαςία, θ οποία προβλζπεται από τθν εκνικι νομοκεςία του Κράτουσ προζλευςισ του, ότι δεν ζχει 

καταδικαςτεί για αδικιματα ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, ότι δεν ζχει 

διαπράξει πεικαρχικό παράπτωμα που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμοφσ, ότι 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εφόςον του ηθτθκοφν για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα παραπάνω.  

γ. Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

δ. Τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία(Εργατικι – Αςφαλιςτικι 

Νομοκεςία).  

ε. Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο.  

ςτ. Θ Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ και τα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. Ζχει λάβει γνϊςθ για τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα  

η. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για 

αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ.  

θ. Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 

αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον επιλεγεί.  

κ. Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ.  

ι. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων του 

με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα.  

ια. Δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ 

υποχρεϊςεϊν όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ . 





2. Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 

ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά:  

- Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 

(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.  

- Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και ςτα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί 

το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.  

- Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

- Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι 

εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, 

που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει πωσ οι 

οικονομικοί φορείσ είναι ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικά 

ταμεία, προσ όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ προσ τουσ οποίουσ υποχρεοφνται ςτθν καταβολι 

ειςφορϊν. Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ:  

- αφορά τουσ φορείσ κφριασ & επικουρικισ αςφάλιςθσ,  

- αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι 

αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,  

- Σε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ,  

- Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόςωπο και όχι τα φυςικά πρόςωπα που 

τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ αν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με τθ εταιρεία.  

4. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να 

είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ 

ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει 

πωσ οι οικονομικοί φορείσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  

5. Απόςπαςμα ΓΕΜΘ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου, ςχετικά με τθ ςφνκεςθ του Δ.Σ. ςε περίπτωςθ 

Ανωνφμων Εταιρειϊν.  

6. Αποδεικτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων με ζκδοςθ ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  

7. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 

Σχζςεων, που ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι 

πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 

δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ. Μζχρι τθ πλιρθ λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, το πιςτοποιθτικό ΣΕΡΕ μπορεί 

να αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, θ οποία ζχει ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ (Ν.4412/2016, άρκρο 80 παρ.2γ και άρκρο 376 παρ.17 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει). 

3.2 «Τεχνική Ρροςφορά»  

Θ Τεχνικι Ρροςφορά κα περιλαμβάνει τα ζγγραφα και ςτοιχεία που ηθτοφνται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ 

παροφςασ κακϊσ και φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ.  

Οι Ρρομθκευτζσ δφνανται να κατακζςουν και τεχνικά φυλλάδια ι prospectus που να αποδεικνφουν τθ 

ςυμμόρφωςι τουσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.  

3.3. «Οικονομική Ρροςφορά»  

Θα κατατεκεί οικονομικι προςφορά  και θ αναγραφι τθσ τιμισ κα είναι ςε Ευρϊ(€). 





3.3.1 Ιςχφσ Ρροςφορϊν: 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εξιντα 180 θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 

      Άρθρο 4 

ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία, χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων 

(Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν-Αποδεικτικϊν Μζςων, Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ), ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ τθν 12/12/2022 ςτισ 11.00 π.μ. από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ . 

Θ Επιτροπι αξιολογεί τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ τθσ και ςυντάςςει ςχετικό 

πρακτικό, το οποίο διαβιβάηει προσ το Δ.Σ  προκειμζνου να εκδοκεί απόφαςθ οριςτικοφ αναδόχου.  

 

      Άρθρο 5  

ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΙΨΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει προςφορά, ιδίωσ όταν:  

1. Υποβλικθκε κατά παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, 

κεωροφμενων όλων ωσ ουςιωδϊν.  

2. Ρεριζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 

διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 

αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  

3. Θ προςφερόμενθ τιμι είναι ανϊτερθ τθσ τιμισ του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ (εφόςον υπάρχει) 

 

Άρθρο 6  

         ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 

Ο ανάδοχοσ απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του μόνο ςτισ περιπτϊςεισ ανωτζρα βίασ, οι οποίεσ 

παρατίκενται περιοριςτικά:  

 

Ρυρκαγιά  

Ρλθμμφρα  

 Σειςμόσ  

Ρόλεμοσ  

Τρομοκρατικι ενζργεια  

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 

ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 

προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία  

 

                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ 
 
                                                                                                                          ΑΓΓΕΛΗ Α ΑΦΟΔΙΤΗ 
 
 
 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι  
      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 





Θ μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ μεταξφ των Μονάδων Υγείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Υπθρεςιϊν 

Αιμοδοςίασ, ςυνοψίηεται ςτθν διακίνθςθ αςκϊν αίματοσ και παραγϊγων αυτοφ για μετάγγιςθ  και ςτθ 

διακίνθςθ βιολογικϊν δειγμάτων και βιολογικϊν προϊόντων για διαγνωςτικοφσ, κεραπευτικοφσ και 

ερευνθτικοφσ ςκοποφσ (πίνακασ Ι).  

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι ζχουν απαράβατθ υποχρζωςθ να αντιλθφκοφν τθν ςπουδαιότθτα  τθσ 

μεταφοράσ των παραπάνω υλικϊν, για:  

 Τθν εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ και τθσ ςωςτισ ςυντιρθςθσ του μεταφερόμενου βιολογικοφ 
υλικοφ,  

 Τθν δθμιουργία ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ μεταφοράσ ανάλογα με το είδοσ του βιολογικοφ 
υλικοφ και τουσ αντίςτοιχουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ και  

 Τον ςεβαςμό τθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ για τθν διαφφλαξθ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ και του 
Ρεριβάλλοντοσ, αφοφ τα υλικά που διακινοφνται είναι τόςο μολυςματικά όςο και δυνθτικά 
μολυςματικά (διαγνωςτικά). 

Θ κζςπιςθ κανόνων και ειδικϊν προδιαγραφϊν για τθν αςφαλι μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ, 

διζπεται από τουσ κανόνεσ ορκισ πρακτικισ (GMOs), τθν αναφερόμενθ ωσ ψυκτικι αλυςίδα (Cold 

Chain) του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ (W.H.O.) και άλλων Διεκνϊν Οργανιςμϊν (DGR, ADR 

/οδικι μεταφορά, ΙΑΤΑ/ αεροπορικι μεταφορά, Code IMDG/ καλάςςια μεταφορά).  

ΡΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ολικό αίμα 

Ερυκροκφτταρα 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκφτταρα 

Ρλάςμα πρόςφατα κατεψυγμζνο 

Δείγματα πλάςματοσ / οροφ 

Μυελόσ των οςτϊν 

Ρρογονικά αιμοποιθτικά κφτταρα 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ 

Καλλιζργειεσ  

Βιοψίεσ 

Φαρυγγικό επίχριςμα  

Ε.Ν.Υ., πτφελα, οφρα και άλλα βιολογικά υγρά  

Νουκλεϊκά οξζα (DNA, RNA) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

Ρροκειμζνου μεταφορικι εταιρεία να αναλάβει τθν μεταφορά των παραπάνω υλικϊν κα πρζπει:  

 Θ μεταφορά να γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ρ.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”, ADR 
1999  με τισ ανά διετία ανακεωριςεισ του, 94/55/ΕΚ με τισ ανακεωριςεισ του, 2002/98/ΕΚ, 
2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Α3/31882/2540/31-05-07 του 
Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, Γενικισ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν, Τμιματοσ Οδικϊν 
Μεταφορϊν) και με απόλυτθ ςυνζπεια και αξιοπιςτία ςτθν τιρθςθ όλων των απαιτοφμενων 
ςυνκθκϊν μεταφοράσ.  

 Να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ, εξειδικευμζνο 
προςωπικό και πιςτοποιθμζνο εξοπλιςμό (να κατατεκεί πελατολόγιο) 

 Θ διάρκεια τθσ μεταφοράσ να υπόκειται ςε ςυγκεκριμζνουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ, που 
υπαγορεφονται από τθ φφςθ τθσ μεταφερόμενθσ ουςίασ και το λόγο τθσ μεταφοράσ (π.χ. 
επείγουςα μετάγγιςθ) 





 Να τθροφνται οι κανόνεσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ  του προςωπικοφ, του οχιματοσ και του 
εξοπλιςμοφ 

 Θ μεταφορά να ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνα ζγγραφα μεταφοράσ 
 Να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO για τισ εν λόγω μεταφορζσ να (κατατεκεί το 

 ςχετικό πιςτοποιθτικό) 

 Να πραγματοποιεί τθν μεταφορά με βάςθ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ/προδιαγραφζσ κάκε κατθγορίασ 
βιολογικοφ υλικοφ (Ρίνακασ ΙΙ)  

 Να αςφαλίηει τα είδθ που μεταφζρει για οποιαδιποτε φκορά ι αλλοίωςθ και  
να φζρει αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για κάκε ηθμιά που τυχόν υποςτεί το βιολογικό υλικό κατά τθ 

μεταφορά του. Το κόςτοσ τθσ αποηθμίωςθσ να προκφπτει μετά από υπολογιςμό του ελάχιςτου 

κόςτουσ του αςκοφ, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με τθν επεξεργαςία του κατεςτραμμζνου 

αίματοσ ι παραγϊγου. 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007) 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Α. ΜΘ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που ζχει ελεγχκεί  με όλεσ τισ γνωςτζσ διακζςιμεσ δοκιμαςίεσ και 

δεν περιζχει πακογόνουσ παράγοντεσ. Ρχ. Μονάδεσ ερυκρϊν προσ 

μετάγγιςθ 

Β. ΔΥΝΘΤΙΚΑ  

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) 

Υλικό που δεν ζχει ελεγχκεί με όλεσ τισ γνωςτζσ διακζςιμεσ 

δοκιμαςίεσότι περιζχει πακογόνουσ παράγοντεσ . Ρ.χ. Δείγμα αίματοσ 

για διαγνωςτικό ζλεγχο 

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που ζχει ελεγχκεί με όλεσ τισ γνωςτζσ διακζςιμεσ δοκιμαςίεσ ότι 

περιζχει πακογόνουσ παράγοντεσ που μποροφν να προκαλζςουν - μετά 

από ζκκεςθ ςε αυτοφσ-  μόνιμθ ανικανότθτα, απειλι κατά τθσ ηωισ ι 

κανατθφόρα αςκζνεια ςε κατά άλλα υγιείσ ανκρϊπουσ. Ρ.χ. Ορόσ 

φορζα HIV  
Σθμείωςθ: Για τθν καταχϊρθςθ ενόσ βιολογικοφ υλικοφ ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ απαιτείται ζνα ςτοιχείο 

επαγγελματικισ κρίςθσ. Θ κρίςθ κα πρζπει να βαςίηεται ςε γνωςτό ιατρικό ιςτορικό, ςυμπτϊματα, 

ενδθμικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ και μεμονωμζνεσ ςυνκικεσ τθσ πθγισ προζλευςθσ του υλικοφ.       

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1. Ρεριγραφή ζργου  

Ζργο του αναδόχου είναι θ αςφαλισ μεταφορά αίματοσ, πλάςματοσ και λοιπϊν  βιολογικϊν υλικϊν με 

βάςθ προκακοριςμζνο πρόγραμμα που κα εκδίδεται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί τον Διαγωνιςμό και 

κατόπιν γραπτισ ςυνεννοιςεωσ του αναδόχου με τθν αρμόδια Υπθρεςία ςχετικά με τουσ χρόνουσ και τα 

ςθμεία παραλαβισ/ παράδοςθσ. Σε περίπτωςθ επείγουςασ μεταφοράσ (πχ. διακίνθςθ αίματοσ για 

επείγουςα μετάγγιςθ) ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ειδοποιείται ζγκαιρα από τθν υπθρεςία.  

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

α) Μεταφορά από τθν Αιμοδοςία του Νοςοκομείου Σάμου προσ το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (Αττικι) 

των βιολογικϊν δειγμάτων για Μοριακό Ζλεγχο 

β) Μεταφορά αίματοσ , πλάςματοσ και λοιπϊν βιολογικϊν υλικϊν από Σάμο προσ Ακινα  και από  Ακινα 

προσ Σάμο 





γ) Αυκθμερόν διακίνθςθ και παράδοςθ  εντόσ λίγων ωρϊν από τθν παραλαβι του βιολογικοφ υλικοφ 

προσ του ΕΚΕΑ. 

2. Πχημα μεταφοράσ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει επαρκι ςτόλο οχθμάτων ,ϊςτε να μπορεί να καλφψει τισ ανάγκεσ του 

Νοςοκομείου Σάμου για τθν μεταφορά των δειγμάτων του Μοριακοφ ελζγχου. Το όχθμα να είναι 

κλιματιηόμενο, θ δε κακαριότθτα/απολφμανςθ να γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και με βάςθ τισ 

οδθγίεσ για τθν διαχείριςθ βιολογικοφ υλικοφ.  

Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαρροισ βιολογικοφ υλικοφ το όχθμα πρζπει να κακαριςτεί και να 

απολυμανκεί άμεςα πριν τθν επόμενθ χριςθ.  

Εντόσ του οχιματοσ απαγορεφεται:  

 

 Θ μικτι φόρτωςθ με άλλα είδθ 

 Θ είςοδοσ και παραμονι ςτο όχθμα άλλων ατόμων πλθν του οδθγοφ 

 Το παρκάριςμα ςε αφφλαχτα ςθμεία 

 Θ χριςθ ςυςκευϊν με φλόγα 

Είναι ςτθν διακριτι ευχζρεια τθσ επιτροπισ να ηθτιςει επιτόπιο ζλεγχο των οχθμάτων ςτθν φάςθ τθσ 

τεχνικισ αξιολόγθςθσ. 

3.Εξοπλιςμόσ οχήματοσ 

O εξοπλιςμόσ του οχιματοσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ με τζτοιο τρόπο που δεν κα επθρεάηει τθν 

ακεραιότθτα και τθν αςφάλεια του οδθγοφ, του μεταφερόμενου υλικοφ και δεν κα παρεμποδίηει τθν 

τακτικι απολφμανςθ και κακαριότθτα του.  

    3.1Θάλαμοι ςυντήρηςησ βιολογικϊν υλικϊν 

Ο κάλαμοσ ςυντιρθςθσ πρζπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμζνα επίπεδα κερμοκραςίασ για κάκε είδοσ 

βιολογικοφ υλικοφ (Ρίνακασ ΙΙΙ) και να διακζτει τθν κατάλλθλθ μόνωςθ που κα επιτρζπει τθν διατιρθςθ 

τθσ κερμοκραςίασ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα ανεξάρτθτα από τισ εξωτερικζσ περιβαλλοντολογικζσ 

ςυνκικεσ.  

Θ ορκι λειτουργία του εξοπλιςμοφ πρζπει να επικυρϊνεται με τακτικοφσ ελζγχουσ και διαδικαςίεσ 

ςυντιρθςθσ. Εάν και εφόςον γίνεται χριςθ ψυκτικϊν μζςων για τθν επίτευξθ τθσ κερμοκραςίασ τα μζςα 

αυτά δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό.  

Ο κάλαμοσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ:  

 Από τον W.H.O. για τθν μεταφορά και αποκικευςθ κερμο-ευαίςκθτων βιολογικϊν υλικϊν 

 Κατά ADR για τθ μεταφορά μολυςματικϊν και δυνθτικά μολυςματικϊν βιολογικϊν υλικϊν  

 (Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά) 
Για τθ μεταφορά του βιολογικοφ υλικοφ από και προσ το όχθμα - προκειμζνου θ ψυκτικι αλυςίδα να 

παραμείνει ςτακερι – ο ανάδοχοσ πρζπει να κάνει χριςθ  μόνο ειδικϊν φορθτϊν μζςων κατάλλθλων για 

τθ μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ με χαρακτθριςτικά (ςτακερότθτα, μόνωςθ) ανάλογα του καλάμου 

ςυντιρθςθσ.  

3.2.Ραρακολοφθηςη θερμοκραςίασ 

Οι ςυνκικεσ κερμοκραςίασ πρζπει να παρακολουκοφνται  με πιςτοποιθμζνεσ ςυςκευζσ καταγραφισ των 

δεδομζνων τθσ κερμοκραςίασ ςε πραγματικό χρόνο.  

Το καταγραφικό πρζπει είναι τοποκετθμζνο ςε ςθμείο προςβάςιμο για ςυνεχι παρακολοφκθςθ από τον 

οδθγό του οχιματοσ, με οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων, ςυναγερμό και δυνατότθτα 24ωρθσ ςυνεχοφσ 





καταγραφισ. Τα δεδομζνα τθσ κερμοκραςίασ πρζπει να είναι διακζςιμα ςτθν Υπθρεςία άμεςα και 

αναδρομικά όποτε αυτά ηθτθκοφν για αξιολόγθςθ.  

Σε περίπτωςθ που το ζργο απαιτεί τθν ταυτόχρονθ μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ ςε διαφορετικζσ 

κερμοκραςίεσ κα πρζπει αυτό να ηθτείται από τθν Υπθρεςία.   

(Να κατατεκεί θ ςχετικι εκτφπωςθ του καταγραφικοφ για τθν ταυτόχρονθ μεταφορά ςε  4 διαφορετικζσ 

κερμοκραςίεσ) 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ 

Ολικό αίμα 2-6∘C  

Ερυκροκφτταρα 2-6∘C 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκφτταρα 20-24∘C 

Ρλάςμα πρόςφατα κατεψυγμζνο -20 ζωσ -35∘C 

Δείγματα πλάςματοσ / οροφ 2-8∘C / -20 ζωσ -35∘C/ -70∘C * 

Μυελόσ των οςτϊν 15-25∘C 

Ρρογονικά αιμοποιθτικά κφτταρα 2-8∘C 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ 2-8∘C 

Καλλιζργειεσ  15-25∘C/ 37∘C 

Βιοψίεσ 15-25∘C/ 37∘C 

Φαρυγγικό επίχριςμα  2-8∘C 

Ε.Ν.Υ., πτφελα, οφρα και άλλα βιολογικά υγρά  2-8∘C/ 15-25∘C * 

Νουκλεϊκά οξζα (DNA, RNA) 15-25∘C * 

 Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ το επίπεδο κερμοκραςίασ κακορίηεται από το είδοσ και το πρωτόκολλο τθσ 
επιςτθμονικισ δοκιμαςίασ. 

3.3. Ειδικόσ εξοπλιςμόσ 

3.3.1 Για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν (όπωσ πχ. διαρροι) το όχθμα πρζπει να διακζτει:  

 Ρυροςβεςτιρασ 2kg ξθράσ ςκόνθσ, ο οποίοσ πρζπει να ςυντθρείται ετθςίωσ και να διακζτει 
θμερομθνία λιξθσ ςε διακριτό ςθμείο  

 Ρροειδοποιθτικζσ πινακίδεσ 

 Γιλζκο με φωςφορίηοντα ςτοιχεία 

 Χιονοαλυςίδεσ 

 Κουτί πρϊτων βοθκειϊν 

 Απορροφθτικό υλικό 

 Νερό 

 Απολυμαντικό με βάςθ το χλϊριο 

 Αντιςθπτικό χεριϊν 

 Κολλφριο ματιϊν 

 Γάντια μιασ χριςεωσ 

 Γάντια για χριςθ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 





 Ρροςτατευτικά γυαλιά 

 Μάςκα μιασ χριςθσ 

 Δοχείο κλινικϊν απορριμμάτων 
      3.3.2 Για μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτθν διακίνθςθ του βιολογικοφ υλικοφ και ςτθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ 

επειγόντων περιςτατικϊν ςυνίςταται θ χριςθ ςυςτιματοσ GPS με δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςε 

πραγματικό χρόνο τόςο τθσ γεωγραφικισ κζςθσ όςο και τθσ κερμοκραςίασ εςωτερικά των καλάμων 

κερμοςυντθριςθσ.  

(Να κατατεκεί  θ ςχετικι εκτφπωςθ GPS που κα απεικονίηει τθ γεωγραφικι κζςθ του οχιματοσ και τθν 

κερμοκραςία των καλάμων κερμοςυντιρθςθσ)   

4.Συςκευαςία 

    4.1. Δείγμα  

α. Ρρωτοταγισ ςυςκευαςία / περιζκτθσ 

α.1 Μολυςματικό υλικό: Ο περιζκτθσ τοποκετείται ςε πιςτοποιθμζνο ςάκο μιασ χριςεωσ, με ερμθτικό και 

μόνιμο κλείςιμο, που ανοίγει μόνο με ςχίςιμο προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί το δείγμα. Ο ςάκοσ να ζχει 

δφο  κικεσ μια για το δείγμα και μια για το ςυνοδευτικό παραπεμπτικό.  

Σθμείωςθ: To παραπεμπτικό δεν πρζπει να ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τον περιζκτθ 

α.2 Δυνθτικά μολυςματικό: Ωσ άνω.  

Ρολλοί περιζκτεσ μποροφν να τοποκετθκοφν ςε κοινι ςυςκευαςία εάν και εφόςον είναι μερικϊσ 

απομονωμζνοι μεταξφ τουσ.  

α.3 Σε περίπτωςθ μεταφοράσ υγροφ δείγματοσ, ο περιζκτθσ (είτε πρόκειται για μολυςματικό υλικό είτε 

για δυνθτικά μολυςματικό) πρζπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκι ποςότθτα απορροφθτικοφ υλικοφ 

ικανι να απορροφιςει όλο τον όγκο του μεταφερόμενου υγροφ δείγματοσ και να το μετατρζψει ςε γζλθ, 

ςε περίπτωςθ ριξθσ του περιζκτθ.  

β. Δευτεροταγισ ςυςκευαςία 

Στθ ςυνζχεια ο περιζκτθσ ι οι περιζκτεσ τοποκετοφνται ςε ειδικό πιςτοποιθμζνο δοχείο μεταφοράσ 

πολλαπλϊν χριςεων, με ερμθτικό κλείςιμο και κατάλλθλθ αντοχι για τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ 

του μεταφερόμενου βιολογικοφ  υλικοφ.  

Πλεσ οι ανωτζρω ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ για τθν μεταφορά μολυςματικϊν και 

δυνθτικά μολυςματικϊν ουςιϊν (διαγνωςτικά) να ζχουν αντοχι ςε κερμοκραςίεσ -40∘C ζωσ 55∘C και 

πίεςθ ζωσ 95kPa και να φζρουν εξωτερικά ςιμανςθ επικινδυνότθτασ (βιολογικά επικίνδυνο). 

Ειδικά για τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ, ο μεταφορζασ πρζπει να διακζτει όλεσ τισ επιμζρουσ κατάλλθλεσ 

ςυςκευαςίεσ και ειδικοφσ κερμομονωτικοφσ καλάμουσ που απαιτοφνται για τθ μεταφορά των βιολογικϊν 

υλικϊν για να διατθρείται ςτακερά θ κατάλλθλθ κερμοκραςία. Επίςθσ πρζπει να ζχουν ειδικι ςιμανςθ 

για τθν αποδοχι τουσ από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ. 

(Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά 

5. Ζγγραφα μεταφοράσ  

Θ εταιρεία μεταφοράσ να εκδίδει με ευκφνθ τθσ οποιαδιποτε παραςτατικά, φορτωτικζσ και άλλα 

απαραίτθτα ζγγραφα για τθ μεταφορά.  

Απαραίτθτα ζγγραφα για τθν αςφαλι διακίνθςθ βιολογικοφ υλικοφ:  

 Ειδικό τριπλότυπο ζγγραφο μεταφοράσ, ςτο οποίο να αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία αποςτολζα 
και παραλιπτθ, είδοσ/ποςότθτα/όγκοσ/ κερμοκραςία του μεταφερόμενου βιολογικοφ υλικοφ. 





Στθν περίπτωςθ μεταφοράσ μολυςματικϊν και δυνθτικά μολυςματικϊν υλικϊν το τριπλότυπο 
πρζπει να αναφζρει τθν ςυςκευαςία και τθν κατθγοριοποίθςθ του βιολογικοφ υλικοφ με βάςθ 
τθν νομοκεςία περί επικινδυνότθτασ.   

 Δελτίο ατυχιματοσ 

 Γραπτζσ οδθγίεσ φόρτωςθσ, μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ 

 Ριςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ κατά ADR του οδθγοφ 
       (Να κατατεκοφν τα ςχετικά αποδεικτικά) 

6.Ρροςωπικό μεταφοράσ 

Το υπεφκυνο προςωπικό για τθν μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ να είναι ζμπειρο και εξειδικευμζνο ςτισ 

μεταφορζσ βιολογικοφ υλικοφ.  

Θ εκπαίδευςθ του πρζπει να περιλαμβάνει:  

 Τθν ςυνεχι του επιμόρφωςθ με βάςθ τθν ιςχφουςα Νομοκεςία για τθ μεταφορά επικίνδυνων 
ουςιϊν και τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ του από το Υπουργείο Μεταφορϊν 

 Τισ ςυνκικεσ χειριςμοφ, μεταφοράσ και κερμοκραςίασ ανά είδοσ βιολογικοφ υλικοφ 

 Τουσ κανόνεσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ που πρζπει να τθροφν 

 Τουσ εκτιμϊμενουσ κινδφνουσ κατά τθν μεταφορά κάκε κατθγορίασ βιολογικοφ υλικοφ κακϊσ και 
τθν διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν που δφναται να προκφψουν από αυτοφσ 
τουσ κινδφνουσ.     

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

11..  ΠΠιιςςττοοπποοιιθθττιικκόό  ττοουυ  κκααττααςςκκεευυααςςττιι  γγιιαα  ττθθνν  ςςυυμμμμόόρρφφωωςςθθ  ττωωνν  κκααλλάάμμωωνν  μμεεττααφφοορράάσσ  μμεε  τταα      ππρρόόττυυππαα    

ττοουυ  WWHHOO    

22..  ΠΠιιςςττοοπποοιιθθττιικκόό  ττοουυ  κκααττααςςκκεευυααςςττιι  γγιιαα  ττθθνν  ςςυυμμμμόόρρφφωωςςθθ  ττωωνν  κκααλλάάμμωωνν  μμεεττααφφοορράάσσ  μμεε  ττοονν  κκααννοοννιιςςμμόό  

AADDRR  

33..  ΕΕκκττφφππωωςςθθ  κκααττααγγρρααφφιικκοοφφ  κκεερρμμοοκκρρααςςίίαασσ  γγιιαα  ττθθνν  ττααυυττόόχχρροοννθθ  μμεεττααφφοορράά  ςςεε    44  δδιιααφφοορρεεττιικκζζσσ  

κκεερρμμοοκκρρααςςίίεεσσ  ((ππ..χχ..  22  --  88°°CC,,  2200  --  2244°°CC,,  --2200  ζζωωσσ  --3355°°CC,,  ++3377°°CC  ιι//κκααιι  --7700  °°CC))..  

44..  ΛΛίίςςτταα  οοχχθθμμάάττωωνν  πποουυ  κκαα  ααννααλλάάββοουυνν  ττοο  ζζρργγοο  ττθθσσ  μμεεττααφφοορράάσσ..    

55..  ΔΔεελλττίίοο  ααττυυχχιιμμααττοοσσ  

66..  ΤΤρριιππλλόόττυυπποο  μμεεττααφφοορράάσσ  

77..  ΠΠιιςςττοοπποοιιθθττιικκόό  ΕΕΝΝ  IISSOO  99000011::22000088  γγιιαα  ττθθνν  μμεεττααφφοορράά  ββιιοολλοογγιικκώώνν  οουυςςιιώώνν  

88..  ΔΔεείίγγμμαα  ςςάάκκοουυ  γγιιαα  ττθθνν  μμεεττααφφοορράά  εεννόόσσ  ςςωωλλθθννααρρίίοουυ  όόππωωσσ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  ςςττθθνν  ππααρράάγγρρααφφοο  44..22..αα..11  

99..  ΔΔεείίγγμμαα  ςςάάκκοουυ  γγιιαα  ττθθνν  μμεεττααφφοορράά  11  --  66  ςςωωλλθθννααρρίίωωνν  όόππωωσσ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  ςςττθθνν  ππααρράάγγρρααφφοο  44..22..αα..22  

1100..  ΔΔεείίγγμμαα  ααπποορρρροοφφθθττιικκιισσ  κκιικκθθσσ  όόππωωσσ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  ςςττθθνν  ππααρράάγγρρααφφοο  44..22..αα..33  

1111..  ΠΠιιςςττοοπποοιιθθττιικκόό  ττοουυ  ππρροομμθθκκεευυττιι  γγιιαα  ττθθνν  ςςυυμμμμόόρρφφωωςςθθ  ττωωνν  ςςυυςςκκεευυααςςιιώώνν  μμεε  ττοονν  κκααννοοννιιςςμμόό  AADDRR  

1122..  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκοοφφ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκιισσ  κκααττάάρρττιιςςθθσσ  κκααττάά  AADDRR  ττωωνν  οοδδθθγγώώνν  μμεεττααφφοορράάσσ  

1133..  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκοοφφ  εεππααγγγγεελλμμααττιικκιισσ  κκααττάάρρττιιςςθθσσ  κκααττάά  AADDRR  ττοουυ  ΣΣυυμμββοοφφλλοουυ  ΑΑςςφφααλλεείίαασσ    

1144..  ΕΕκκττφφππωωςςθθ  ττοουυ  GGPPSS  όόπποουυ  κκαα  ααππεειικκοοννίίηηοοννττααιι  θθ  γγεεωωγγρρααφφιικκιι  κκζζςςθθ  ττοουυ  οοχχιιμμααττοοσσ  κκααιι  οοιι    κκεερρμμοοκκρρααςςίίεεσσ  

μμεεττααφφοορράάσσ  
1155..  ΠΠεελλααττοολλόόγγιιοο  μμεε  ααννααφφοορράά  ςςττοο  εείίδδοοσσ  κκααιι  ττθθσσ  δδιιααρρκκεείίαασσ  ττοουυ  ζζρργγοουυ  

1166..  ΖΖννττυυπποο  εεββδδοομμααδδιιααίίοουυ  εελλζζγγχχοουυ  εεξξοοππλλιιςςμμοοφφ  οοχχιιμμααττοοσσ..      
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