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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
             6η Υ. ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
 
 
Ταχ. ∆/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ  
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α  
Τ.Κ. 27100 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ. 26210-82784  
 Φαξ. 26210-82378 
Υπεύθυνος : κ. Πουλιάσης  
Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com   
               
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.     1618/22-01-2016 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Για τη « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » 
(CPV 60000000-8) 

 
για τις ανάγκες του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 

προϋπολογισµού #45.000,00# συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
για ένα (1) έτος 

 

 

 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η χαµηλότερη τιµή  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία:  04  Φεβρουαρίου 2016 
Ηµέρα: Πέµπτη 
Ώρα: 10:00 µ.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                               
Γενικό  Νοσοκοµείο  Ηλείας 
Γραφείο Προµηθειών –Ε.Ο. Πύργου – Πατρών, 
Περιοχή Συντριάδα – Τ.Κ. 27100 – Πύργος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  45.000,00€    ΣΥΜΠ. ΦΠΑ (Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ) 

CPV 60000000-8 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Τακτικός προϋπολογισµός του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ-
Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα (1) έτος  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ  

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και 
τρίτων νόµιµες κρατήσεις.  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)  

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  

22/01/2016 
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Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα».  
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  
1.3. 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.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)  
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».  
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 
Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .  
1.9. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 
29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το 
Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που µετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν. 
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005). [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 
1.000.000 ευρώ]  
1.10. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών 
που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των 
νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως 
ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 
3414/2005.  
1.11. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα 
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 
αυτού». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 ευρώ]  
1.12. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση 
του Ν. 3310/2005 ….». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 
ευρώ]  
1.13. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων». [αφορά συγχρηµατοδοτούµενους διαγωνισµούς µε 
προϋπολογισµό άνω των 5.000.000 ευρώ]  
1.14. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε µε την 
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Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». [αφορά διαγωνισµούς µε 
προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών κατωφλίων]  
1.15. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  
1.16. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, 
άλλες Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005). [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό 
άνω του 1.000.000 ευρώ ή των 5.000.000 ευρώ εφόσον συγχρηµατοδοτούνται από το Γ’ 
ή ∆’ ΚΠΣ]  
1.17. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
[αφορά διαγωνισµούς προµηθειών µε προϋπολογισµό κάτω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.18. Συµπληρωµατικά του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007). [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω των κοινοτικών 
κατωφλίων]  
1.19. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις Εµπορικές Συναλλαγές».  
1.20. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) όπως ισχύει 
σήµερα.  
1.21. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα 
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.  
1.22. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων 
Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97) 
1.23. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ Α 38/17.2.2014)  «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». 
1.24.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ A 160/08-08-2014) Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλες διατάξεις. 
  Τις διατάξεις του άρθ. 37 του Ν. 4320/2015 (Α' 29). 
1.25.Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74-26.03.2014) ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 
1.26. Τις διατάξεις του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) «"Ίδρυση παρατηρητηρίου 
άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» 
 
2. Τις αποφάσεις:  
2.1. Την µε αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 1.000.000 
ευρώ]  
2.2. Tην µε αριθ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/2007) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». [αφορά διαγωνισµούς µε προϋπολογισµό άνω του 
1.000.000 ευρώ]  



5 
 

2.3. Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» 
(ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94).  
2.4. Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, 
ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94).  
2.5.  Το Πρακτικό 5ης συνεδρίασης του Ε.ΚΕ.Α (26.02.2008). 
2.6. Τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές µεταφοράς αίµατος και παραγώγων του 
και λοιπού βιολογικού υλικού, όπως αυτές επικαιροποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο 
Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) κατά την 7η Συνεδρίαση του ∆.Σ. αυτού, την 03-06-2010. 
2.7. Την υπ’ αριθ. Y1ΓΠ.οικ.10946(28/ 1 /2013) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «∆ιακίνηση 
διαγνωστικών δειγµάτων» 
2.8.  To υπ’ αριθ. 2053/25-04-2014 έγγραφο της ΕΠΥ 
2.9.  To υπ’  αριθ. 3834/8-7-13 έγγραφο της Επιτροπής  Προµηθειών Υγείας  
2.10. Την υπ’ αριθ. 3η/19-01-2016 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1.Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για τη 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του  Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα  
ΜΕΡΗ Α & Β και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας και τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 
2. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία 12 ηµερών. 
  
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας / Γραµµατεία 
Νοσοκοµείου / Ε.Ο. 
Πύργου – Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα / 
Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

Μέχρι 03/02/16 
Ώρα 14:00 µ.µ  

 Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας / Γραφείο 

Προµηθειών / Ε.Ο. 
Πύργου – Πατρών / 
Περιοχή Συντριάδα/ 
Τ.Κ. 27100 / Πύργος 

04/02/2016 
ΩΡΑ: 10:00 π.µ. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 
και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην 
παρούσα.  
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : 
ΜΕΡΟΣ Α΄ : «ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»  
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ΜΕΡΟΣ Β ΄ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ»  
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» . 

                                                                          
 

                                                                             Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
                                                                                      α.α. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού  

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», διενεργούµενου του 
διαγωνισµού κατόπιν της υπ’ αριθ. 3η/19-01-2016   Απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου. 
 Η αναλυτική περιγραφή των προς προµήθεια ειδών παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της 
παρούσας. 

1.2 Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός για την υπηρεσία  διαµορφώνεται ως κάτωθι, και για χρονική διάρκεια ενός 
(1) έτους: 
 

Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: 45.000,00€συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

 

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου, της 6ης Υγειονοµικής 
Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό και θα υπογράψει µε τον ανάδοχο τη 
σύµβαση για το έργο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», διάρκειας ενός (1) έτους. 
∆ιεύθυνση έδρας : Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ. 27100, Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210-82784 και Φαξ : 26210-82378 
Αρµόδιος υπάλληλος : κ.  Πουλιάσης Α. 
E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com 

1.4 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 3η Φεβρουαρίου  2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 
14:00 µ.µ. στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 100 Πύργος. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

2. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

2.1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά του, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:  
 
2.1.1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 
 

2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της 
επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν 
εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του ∆ηµόσιου τοµέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες 
ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων 
Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το 



 
 
 

 

∆ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 

 

2.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει , 
στην οποία: 

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 
2) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 
• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για                                                                                                                         
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε και για (α). 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, (β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 
στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, (δ). 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) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
•δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
•είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
•είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, 
•δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, 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). 
 
2.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει , 
στην οποία να δηλώνεται ότι: 

•Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

•Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

•Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  

•Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

•Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 

2.2. Αλλοδαποί 

2.2.1. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007). 
2.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει,  
Σηµείωση : η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα 



 
 
 

 

και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-04-
2014)στην οποία: 
√ Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.  
√ Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 
έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 
για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα 
ακόλουθα: 

•συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

•δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
•απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
•νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης 
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, 
σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 
3424/2005 (Α΄305). 
•για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
•για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  
√ Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
•Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
•ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 
√ Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
•Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία 
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού  
 •ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 
√ Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
√ Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραµµένοι 
στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του  διαγωνισµού. 
√ Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους 
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η 
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
√ Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας 
διακήρυξης (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 
 



 
 
 

 

2.2.3. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει,  
 στην οποία θα δηλώνεται: 
•Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
•Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 
•Ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη 
∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆ ή Ν.Π.Ι.∆ ή Α.Ε του ∆ηµοσίου τοµέα ή αποκλειστεί από 
διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.∆ 118/07. 
Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται 
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα.   
 
2.2.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: 
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
•Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων 
οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
•Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
•Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 
•Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 
 
2.3. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά 
 
2.3.1.  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. 
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 
 
2.3.2. 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 ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε 
συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  
√ 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 
√ Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
•Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και 
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ 
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 



 
 
 

 

•Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την 
οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το 
σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. 
 

2.4.  Συνεταιρισµοί  

2.4.1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 
στοιχ. Α, Β και Γ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός 
λειτουργεί νόµιµα.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι : 

το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. 
 
2.5. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

2.5.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προµηθευτή, που συµµετέχει 
στην ένωση. 

2.5.2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής των δηλούντων(κατά τα ισχύοντα) , στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των 
εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που 
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 

• Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισµού των συµµετεχόντων  από τον διαγωνισµό.  
 
• 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.  
 
•∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

3. Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών  

3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν 
την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας. 



 
 
 

 

∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκοµείο 
έγκαιρα.  
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη 
παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

3.2 Περιεχόµενο προσφορών  

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο 
φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη.  
Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:      1618/22-01-2016 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 04/02/2016 
Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού 
και τον τίτλο του φακέλου.  
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, 
τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και 
νοµίµως µεταφρασµένα.  
 
Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι 
θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα εξής: 
α. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 
β. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική 
περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο 
και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 
Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του µητρικού κατασκευαστικού 
οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η 
ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να 
προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 
γ. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η 
οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο 
υπάγεται το προς ανάθεση έργο και θα βαρύνει το φορέα, την αντιστοίχηση του είδους 
µε το παρατηρητήριο τιµών καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην  
παράγραφο  3.3. Στις περιπτώσεις ειδών που συµπεριλαµβάνονται στο παρατηρητήριο 
τιµών της Ε.Π.Υ., οι προσφερόµενες τιµές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες 
τιµές του παρατηρητηρίου.  



 
 
 

 

Σε περίπτωση που οι προσφερόµενες υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται στο 
παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην 
προσφορά τους. Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός των ειδών – υπηρεσιών που 
συµπεριλαµβάνονται στο παρατηρητήριο τιµών, καθώς και τιµή του παρατηρητηρίου 
της Ε.Π.Υ. 
Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD µε την 
οικονοµική προσφορά, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθοράς της.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 
 
3.4. Ισχύς των Προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 120 
ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς 
της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Γενικό Νοσοκοµείο 
Ηλείας πριν από τη λήξη της, για διάστηµα 120 ηµερών.  
 

4. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού-Αξιολόγηση Προσφορών 

4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού-∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

4.1.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού-Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού στις 04  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
10:00 µ.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας-ΝΜ Πύργου. 

4.1.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των διαγωνιζόµενων που 
πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο µέρος Β της 
παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, η επιτροπή θα 
προβεί στα παρακάτω: 
-Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των 
συµµετεχόντων. 
-Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 
σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και 
Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς). 

4.2 Απόρριψη προσφορών 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που 
χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις 
και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 



 
 
 

 

Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή 
είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν 
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα 
από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος 
αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

4.3  Αποτελέσµατα – Κατακύρωση – Ματαίωση διαγωνισµού. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. Πύργου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι 
κρίσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπονται στο Π.∆. 118/2007. 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον 
παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη 
διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) 
εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για τον 
Οργανισµό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού 
ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε τα είδη που έχουν 
προκηρυχθεί. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν 
δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

5. Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύµβαση θα 
καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη 
διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και 
δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το 
κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή 
πασίδηλων παραδροµών.  
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για ένα (1) έτος από την υπογραφή τους.  
Η σύµβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον οι υπηρεσίες αυτές 
χορηγηθούν από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή για τις υπηρεσίες αυτές υπογραφεί σύµβαση 
από αρµόδια Υπουργεία. Το Νοσοκοµείο, αρµοδιότητας 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, 
διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την ισχύ της σύµβασης που θα καταρτιστεί στον 
παρόντα διαγωνισµό, µετά την έναρξη ισχύος νέας σύµβασης για την αντίστοιχη 
υπηρεσία βάσει του Ν.2955/01. 
Ο υποψήφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει 
µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού 
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  



 
 
 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δυο συµβαλλόµενους. 
Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, που ορίζεται παραπάνω, 
χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει 
αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 
κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το 
Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο στη 
σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου 
και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Οργανισµού. 
 

5.2  Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

1.Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωµή, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε 
τµηµατικής παράδοσης.  
Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν και 
κάθε δαπάνη απαιτούµενη για ολοκλήρωση του έργου. 
2.Toν ανάδοχο πoυ θα αvαδειχθεί  βαρύvoυv oι  κατά Νόµο προβλεπόµενες κρατήσεις. 
3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
 

5.3 ∆ιαδικασία παροχής υπηρεσιών 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου στο χώρο που 
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση µη έγκαιρης παροχής υπηρεσιών θα 
επιβληθούν στον ανάδοχο κυρώσεις σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 

Η ποιοτική και ποσοτική παροχή των υπηρεσιών θα ελέγχεται από επιτροπή που 

συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Νοσοκοµείου. 

5.4 Υποχρεώσεις αναδόχου 

Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του 
προµηθευτή που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του 
Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας-ΝΜ Πύργου σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
συναίνεση του Νοσοκοµείου. Κατ’ εξαίρεση των προαναφερόµενων, ο προµηθευτής 
δύναται να εκχωρήσει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, 
οποιεσδήποτε από τις δικαιούµενες πληρωµές του από την παρούσα σύµβαση, σε 
Τραπεζικά Ιδρύµατα της επιλογής του, ενηµερώνοντας το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το 
Νόµο. 

5.5 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο ανάδοχος και το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας-ΝΜ Πύργου θα προσπαθούν να 
ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά 
την διάρκεια της ισχύος σύµβασης.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα 
τα δικαστήρια Πύργου εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 



 
 
 

 

δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. 
Ακολουθεί παράρτηµα µε τα προς προµήθεια είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές τους 
που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
 

                                                                                  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
                                                                                      α.α. 

 
  

                                                                             ∆ρ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
                                                                                ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ΜΕΡΟΣ Β: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Προκειµένου µεταφορική εταιρεία να αναλάβει τη 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, ΦΕΚ509/2000, ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν3534/2007, 
Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής 
∆ιεύθυνσης 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 στη µεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευµένο 
προσωπικό και πιστοποιηµένο εξοπλισµό (να κατατεθεί το πελατολόγιο  µε αναφορά 
στο είδος και την διάρκεια του έργου) 
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 
Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω µεταφορές (να κατατεθεί το σχετικό 
πιστοποιητικό.) 
Να πραγµατοποιεί τη 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. (Να κατατεθεί το εν ισχύει ασφαλιστήριο)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 (ADR 2007) 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Α.ΜΗ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές 
διαθέσιµες δοκιµασίες και δεν περιέχει 
παθογόνους παράγοντες. Π.χ. µονάδες 
ερυθρών προς µετάγγιση 

Β.∆ΥΝΗΤΙΚΑ 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 
(∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) 

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές 
διαθέσιµες δοκιµασίες ότι  περιέχει παθογόνους 
παράγοντες. Π.χ. ∆είγµα 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 τα άλλα υγιείς 
ανθρώπους. Π.χ. Ορός 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.  
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. 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 που διενεργεί το διαγωνισµό και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του 
αναδόχου µε την αρµόδια υπηρεσία σχετικά µε τους χρόνους και τα σηµεία παραλαβής 
/παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας µεταφοράς (π.χ. διακίνηση αίµατος για 
επείγουσα µετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία . 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τους σταθµούς Αιµοδοσίας σε 24ωρη βάση, 
Σαββατοκύριακα και αργίες, για µεταφορά ασκών αίµατος και παραγώγων και άµεση 
κάλυψη από και προς τις Υγειονοµικές Μονάδες της 6ης Υ.Π.Ε. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει άµεσα (καθηµερινά καθώς και Σαββατοκύριακα 
& αργίες) τις Υγειονοµικές Μονάδες µε τις συσκευασίες για την µεταφορά βιολογικών 
δειγµάτων µολυσµατικών ή δυνητικά µολυσµατικών 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς ασκών 
αίµατος, παραγώγων και βιολογικών δειγµάτων σε 4 διαφορετικές θερµοκρασίες.  
2. Όχηµα µεταφοράς 
Τα οχήµατα µεταφοράς θα υπόκεινται  στο Νόµο 3534/07 και θα χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για τη µεταφορά βιολογικού υλικού. Να κατατεθεί λίστα οχηµάτων µε τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις καταλληλότητας από το ΥΥΚΑ.  
Σε προσφορές που αφορούν άνω του ενός Νοσοκοµείων, οι συµµετέχοντες πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή αριθµό κατάλληλων οχηµάτων (τουλάχιστον 3), να ορίζεται ο 
αριθµός αυτών και να κατατεθούν αντίγραφα των νοµιµοποιητικών εγγράφων αυτών 
(άδειες κυκλοφορίας, πιστοποιητικά καταλληλότητας) 
Το όχηµα να είναι κλιµατιζόµενο, η δε καθαριότητα/ απολύµανση να γίνεται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και µε βάση τις οδηγίες για τη 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 αφύλακτα σηµεία 
Η χρήση συσκευών µε φλόγα 
3. Εξοπλισµός οχήµατος 
Ο 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 καθαριότητά του. 
 
 3.1  Θάλαµοι συντήρησης βιολογικών υλικών 
Ο θάλαµος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγµένα επίπεδα θερµοκρασίας 
για κάθε είδος βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να διεθέτει την κατάλληλη µόνωση που 



 
 
 

 

θα επιτρέπει τη διατήρηση της θερµοκρασίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές 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 θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος: 
Από τον Π.Ο.Υ για τη µεταφορά και αποθήκευση θερµοευαίσθητων βιολογικών υλικών 
Κατά ADR για τη µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών βιολογικών 
υλικών 
Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών για την συµµόρφωση των 
θαλάµων µεταφοράς µε τα πρότυπα του ΠΟΥ και του ADR. 
Για τη µεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχηµα, προκειµένου η ψυκτική 
αλυσίδα να παραµείνει σταθερή, πρέπει να γίνει χρήση µόνο ειδικών φορητών µέσων 
κατάλληλων για τη µεταφορά βιολογικού υλικού µε χαρακτηριστικά (σταθερότητα, 
µονωση) ανάλογα του θαλάµου συντήρησης. 
Παρακολούθηση θερµοκρασίας 
Οι συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται µε πιστοποιηµένες συσκευές 
καταγραφής των δεδοµένων της θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο. 
Το καταγραφικό πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε σηµείο προσβάσιµο για συνεχή 
παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήµατος, µε οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, 
συναγερµό και µε δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδοµένα της 
θερµοκρασίας  πρέπει να είναι διαθέσιµα στην Υπηρεσία άµεσα και αναδροµικά όποτε 
αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. 
Το έργο απαιτεί ταυτόχρονη µεταφορά βιολογικού υλικού σε τέσσερις διαφορετικές 
θερµοκρασίες όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα.(Να κατατεθεί η σχετική 
εκτύπωση του καταγραφικού ) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Ολικό αίµα 2-6ΟC 
Ερυθροκύτταρα  2-6ΟC 
Αιµοπετάλια-Κοκκιοκύτταρα 20-24ΟC 
Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο -20 έως -35ΟC 
∆είγµατα πλάσµατος/ορού 2-8ΟC/-20 έως -35 ΟC/-70 ΟC * 
Μυελός των οστών 12-25 ΟC 
Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα 2-8 ΟC 
∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού 
αίµατος 

2-8 ΟC 

Καλλιέργειες 15-25 ΟC/37 ΟC 
Βιοψίες 15-25 ΟC/37 ΟC 
Φαρυγγικό επίχρισµα 2-8 ΟC 
Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα 
βιολογικά 

2-8 ΟC/15-25 ΟC 

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 15-25 ΟC 
* Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερµοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το 
πρωτόκολλο της επιστηµονικής δοκιµασίας 
Ειδικός εξοπλισµός 
 



 
 
 

 

3.3.1 Για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως π.χ. διαρροή) το όχηµα 
µεταφοράς 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 χρήσης 
Γάντια για χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες 
Προστατευτικά γυαλιά 
Μάσκα µιας χρήσης 
∆οχείο κλινικών απορριµµάτων 
3.3.2  Για µεγαλύτερη ασφάλεια στη διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άµεση 
αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών συνιστάται η χρήση συστήµατος  GPS µε 
δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγµατικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης 
όσο και της θερµοκρασίας εσωτερικά των θαλάµων θερµοσυντήρησης. (Να κατατεθεί  
η σχετική εκτύπωση GPS µε τις τέσσερις θερµοκρασίες και τη γεωγραφική θέση του 
οχήµατος)   
Συσκευασία 
 
4.1 Ασκοί αίµατος και παράγωγα αυτού 
Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίµατος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται 
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: Η 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 +20οC έως + 24οC (µέση συνιστώµενη 
θερµοκρασία +22οC) 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 ανθρώπινου ιστού. 
∆είγµα 
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: Το παραπεµπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση επαφή µε τον περιέκτη 
Α.2. ∆υνητικά 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 
περικέτι. 
Α.4. ∆ευτεροταγής 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 τη µεταφορά 
µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε 
θερµοκρασίες -40οC έως 55οC και πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερική σήµανση 
επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο). 
Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά 
Να κατατεθεί δείγµα σάκου όπως περιγράφεται στην 4.2.Α.1 παράγραφο. 
Να κατατεθεί δείγµα σάκου όπως περιγράφεται στην 4.2.Α.2 παράγραφο 
Να κατατεθεί δείγµα θήκης όπως περιγράφεται στην 4.2.Α.3 παράγραφο. 
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 το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει στη συσκευασία και την 
κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού µε βάση τη νοµοθεσία περί επικινδυνότητας 
∆ελτίο ατυχήµατος 
Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης 
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR των οδηγών 
Να κατατεθούν  τα σχετικά αποδεικτικά, προσλήψεις και ΑΠ∆ τελευταίου τριµήνου 
τουλάχιστον (3 οδηγών) 
Προσωπικό µεταφοράς 
Το υπεύθυνο προσωπικό για τη µεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έµπειρο και 
εξειδικευµένο στις µεταφορές βιολογικού υλικού. 
  Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαµβάνει: 
Τη συνεχή του επιµόρφωση µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία για τη µεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών και τη σχετική πιστοποίησή 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 τη µεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού 
καθώς και τη διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται να 
προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους. 



 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑΙ   

2 Ολικό αίµα ΝΑΙ   

3 Ερυθροκύτταρα  ΝΑΙ   

4 Αιµοπετάλια-Κοκκιοκύτταρα ΝΑΙ   

5 Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο ΝΑΙ   

6 ∆είγµατα πλάσµατος/ορού ΝΑΙ   

7 Μυελός των οστών ΝΑΙ   

8 Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα ΝΑΙ   

9 ∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού 
αίµατος 

ΝΑΙ   

10 Καλλιέργειες ΝΑΙ   

11 Βιοψίες ΝΑΙ   

12 Φαρυγγικό επίχρισµα ΝΑΙ   

13 Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα 
βιολογικά 

ΝΑΙ   

14 Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) ΝΑΙ   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 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, 
ΦΕΚ509/2000, ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ 
781Β/2000, Ν3534/2007, 
Α3/31882/2540/31-05-07 του 
Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Μεταφορών, Τµήµατος Οδικών 
Μεταφορών) και µε απόλυτη 
συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση 
όλων των απαιτούµενων συνθηκών 
µεταφοράς. 

ΝΑΙ   

2 Τα οχήµατα να υπόκεινται στον 
Ν.3534/07, οι σχετικές διατάξεις του 
οποίου να αναφέρονται στη 
σύµβαση. 

ΝΑΙ   

3 Να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία 
στη µεταφορά βιολογικού υλικού, 
εξειδικευµένο προσωπικό και 
πιστοποιηµένο εξοπλισµό (να 
κατατεθεί το πελατολόγιο  µε 
αναφορά στο είδος και την διάρκεια 
του έργου) 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

4 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) 

ΝΑΙ   

5 Να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας του προσωπικού, του 
οχήµατος και του εξοπλισµού 

ΝΑΙ   

6 Η µεταφορά να συνοδεύεται από 
συγκεκριµένα έγγραφα µεταφοράς 

ΝΑΙ   

7 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν 
λόγω µεταφορές (να κατατεθεί το 
σχετικό πιστοποιητικό.) 

ΝΑΙ   

8 Να πραγµατοποιεί τη µεταφορά µε 
βάση τις ειδικές απαιτήσεις 
/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας 
βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙ) 

ΝΑΙ   

9 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. (Να κατατεθεί το εν ισχύει 
ασφαλιστήριο 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. 

ΝΑΙ   

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
1 Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής 

µεταφορά αίµατος, πλάσµατος και 
λοιπών βιολογικών υλικών µε βάση 
προκαθορισµένο πρόγραµµα που 
θα εκδίδεται από την υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισµό και κατόπιν 
γραπτής συνεννοήσεως του 
αναδόχου µε την αρµόδια υπηρεσία 
σχετικά µε τους χρόνους και τα 
σηµεία παραλαβής /παράδοσης. Σε 
περίπτωση επείγουσας µεταφοράς 
(π.χ. διακίνηση αίµατος για 
επείγουσα µετάγγιση) ο ανάδοχος 
θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα 
από την υπηρεσία . 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

1 Α Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καλύπτει τους σταθµούς Αιµοδοσίας 
σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και 
αργίες, για µεταφορά ασκών 
αίµατος και παραγώγων και άµεση 
κάλυψη από και προς τις 
Υγειονοµικές Μονάδες της 6ης Υ.Π.Ε. 

ΝΑΙ   

1Β Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καλύπτει άµεσα (καθηµερινά καθώς 
και Σαββατοκύριακα & αργίες) τις 
Υγειονοµικές Μονάδες µε τις 
συσκευασίες για την µεταφορά 
βιολογικών δειγµάτων µολυσµατικών 
ή δυνητικά µολυσµατικών 

ΝΑΙ   

1Γ Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καλύπτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης 
µεταφοράς ασκών αίµατος, 
παραγώγων και βιολογικών 
δειγµάτων σε 4 διαφορετικές 
θερµοκρασίες.  

ΝΑΙ   

2 Όχηµα µεταφοράς    

 Τα οχήµατα µεταφοράς θα 
υπόκεινται  στο Νόµο 3534/07 και θα 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
τη µεταφορά βιολογικού υλικού.  

ΝΑΙ   

 Να κατατεθεί λίστα οχηµάτων µε τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις 
καταλληλότητας από το ΥΥΚΑ. 

ΝΑΙ   

 Σε προσφορές που αφορούν άνω 
του ενός Νοσοκοµείων, οι 
συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή αριθµό κατάλληλων 
οχηµάτων, 

ΝΑΙ   

 να ορίζεται ο αριθµός αυτών 
(τουλάχιστον 3) και να κατατεθούν 
αντίγραφα των νοµιµοποιητικών 
εγγράφων αυτών (άδειες 
κυκλοφορίας, πιστοποιητικά 
καταλληλότητας) 

ΝΑΙ   

 Το όχηµα να είναι κλιµατιζόµενο, η δε 
καθαριότητα/ απολύµανση να 
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
και µε βάση τις οδηγίες για τη 
διαχείριση βιολογικού υλικού. 

ΝΑΙ   

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
διαρροής βιολογικού υλικού το 
όχηµα πρέπει να καθαριστεί και να 
απολυµανθεί  άµεσα πριν την 
επόµενη χρήση. 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

 Εντός του οχήµατος απαγορεύεται: 
Η µικτή φόρτωση µε άλλα είδη 
Η είσοδος και παραµονή στο όχηµα 
άλλων ατόµων πλην του οδηγού 
Το παρκάρισµα σε αφύλακτα σηµεία 
Η χρήση συσκευών µε φλόγα 

ΝΑΙ   

3 Εξοπλισµός οχήµατος    

 Ο 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 καθαριότητά του. 

ΝΑΙ   

3.1 Θάλαµοι συντήρησης βιολογικών 
υλικών 

   

 Ο θάλαµος συντήρησης πρέπει να 
επιτυγχάνει τα ενδεδειγµένα επίπεδα 
θερµοκρασίας για κάθε είδος 
βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να 
διεθέτει την κατάλληλη µόνωση που 
θα επιτρέπει τη διατήρηση της 
θερµοκρασίας για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα ανεξάρτητα από τις 
περιβαλλοντικές 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. 

ΝΑΙ   

 Ο θάλαµος θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένος: 
Από τον Π.Ο.Υ για τη µεταφορά και 
αποθήκευση θερµοευαίσθητων 
βιολογικών υλικών 
Κατά ADR για τη µεταφορά 
µολυσµατικών και δυνητικά 
µολυσµατικών βιολογικών υλικών 
Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των 
κατασκευαστών για την 
συµµόρφωση των θαλάµων 
µεταφοράς µε τα πρότυπα του ΠΟΥ 
και του ADR. 

ΝΑΙ   

 Για τη µεταφορά του βιολογικού 
υλικού από και προς το όχηµα, 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

προκειµένου η ψυκτική αλυσίδα να 
παραµείνει σταθερή, πρέπει να γίνει 
χρήση µόνο ειδικών φορητών µέσων 
κατάλληλων για τη µεταφορά 
βιολογικού υλικού µε χαρακτηριστικά 
(σταθερότητα, µονωση) ανάλογα 
του θαλάµου συντήρησης. 

3.2 Παρακολούθηση θερµοκρασίας    

 Οι συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει 
να παρακολουθούνται µε 
πιστοποιηµένες συσκευές 
καταγραφής των δεδοµένων της 
θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο. 

ΝΑΙ   

 Το καταγραφικό πρέπει να είναι 
τοποθετηµένο σε σηµείο 
προσβάσιµο για συνεχή 
παρακολούθηση από τον οδηγό του 
οχήµατος, µε οθόνη ψηφιακών 
ενδείξεων, συναγερµό και µε 
δυνατότητα 24ωρης συνεχούς 
καταγραφής. Τα δεδοµένα της 
θερµοκρασίας  πρέπει να είναι 
διαθέσιµα στην Υπηρεσία άµεσα και 
αναδροµικά όποτε αυτά ζητηθούν 
για αξιολόγηση. 

ΝΑΙ   

 Το έργο απαιτεί ταυτόχρονη 
µεταφορά βιολογικού υλικού σε 
τέσσερις διαφορετικές θερµοκρασίες 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στον 
πίνακα.(Να κατατεθεί η σχετική 
εκτύπωση του καταγραφικού ) 

ΝΑΙ   

3.3 Ειδικός εξοπλισµός    

3.3.1 Για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών (όπως π.χ. διαρροή) το 
όχηµα µεταφοράς 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 χρήσης 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

Γάντια για χρήση σε χαµηλές 
θερµοκρασίες 
Προστατευτικά γυαλιά 
Μάσκα µιας χρήσης 
∆οχείο κλινικών απορριµµάτων 

3.3.2 Για µεγαλύτερη ασφάλεια στη 
διακίνηση του βιολογικού υλικού και 
στην άµεση αντιµετώπιση επειγόντων 
περιστατικών συνιστάται η χρήση 
συστήµατος  GPS µε δυνατότητα 
παρακολούθησης σε πραγµατικό 
χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης 
όσο και της θερµοκρασίας 
εσωτερικά των θαλάµων 
θερµοσυντήρησης. (Να κατατεθεί  η 
σχετική εκτύπωση GPS µε τις τέσσερις 
θερµοκρασίες και τη γεωγραφική 
θέση του οχήµατος)   

ΝΑΙ   

4 Συσκευασία    

4.1 Ασκοί αίµατος και παράγωγα αυτού    

 Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών 
αίµατος και παραγώγων αυτού 
πρέπει να γίνεται 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. 

ΝΑΙ   

 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 +20οC έως + 
24οC (µέση συνιστώµενη 
θερµοκρασία +22οC) και ο χρόνος 
µεταφοράς θα πρέπει να µην 
υπερβαίνει τις 24 ώρες. 
Σχετικά µε τη συσκευασία και 
µεταφορά των αρχέγονων 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

αιµοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει 
να ισχύουν οι γενικές συνθήκες 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες του 
κάθε µεταφερόµενου ανθρώπινου 
ιστού. 

4.2 ∆είγµα    

 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: Το παραπεµπτικό δεν 
πρέπει να έρχεται σε άµεση επαφή µε 
τον περιέκτη 
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 Α.2. ∆υνητικά µολυσµατικό: Ως άνω 
Πολλοί περιέκτες µπορούν να 
τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία 
εάν και εφόσον είναι µερικώς 
αποµονωµένοι µεταξύ τους. 
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 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 περιέκτηι. 
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 Α.4. ∆ευτεροταγής 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. 

ΝΑΙ   

 Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένες για τη 
µεταφορά µολυσµατικών και 
δυνητικά µολυσµατικών ουσιών 
(διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε 
θερµοκρασίες -40οC έως 55οC και 
πίεση έως 95kPa και να φέρουν 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

εξωτερική σήµανση επικινδυνότητας 
(βιολογικά επικίνδυνο). 
Να κατατεθούν τα σχετικά 
πιστοποιητικά 
Να κατατεθεί δείγµα σάκου όπως 
περιγράφεται στην 4.2.Α.1 
παράγραφο. 
Να κατατεθεί δείγµα σάκου όπως 
περιγράφεται στην 4.2.Α.2 
παράγραφο 
Να κατατεθεί δείγµα θήκης όπως 
περιγράφεται στην 4.2.Α.3 
παράγραφο. 

5 Έγγραφα µεταφοράς    

 Η εταιρεία µεταφοράς να εκδίδει µε 
ευθύνη της οποιαδήποτε 
παραστατικά, φορτωτικές και άλλα 
απαραίτητα έγγραφα για τη 
µεταφορά. 
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 Απαραίτητα έγγραφα για την 
ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού 
Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο 
µεταφοράς, στο οποίο να 
αναφέρονται τα πληρη στοιχεία 
αποστολέα και παραλήπτη, 
είδος/ποσότητα/όγκος/θερµοκρασία 
του µεταφερόµενου βιολογικού 
υλικού. Στην περίπτωση µεταφοράς 
µολυσµατικών και δυνητικά 
µολυσµατικών το τριπλότυπο πρέπει 
να αναφέρει στη συσκευασία και την 
κατηγοριοποίηση του βιολογικού 
υλικού µε βάση τη νοµοθεσία περί 
επικινδυνότητας 
∆ελτίο ατυχήµατος 
Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, 
µεταφοράς και εκφόρτωσης 
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR 
του οδηγού 
(Να κατατεθούν  τα σχετικά 
αποδεικτικά, προσλήψεις και ΑΠ∆ 
τελευταίου τριµήνου τουλάχιστον (3 
οδηγών) 

ΝΑΙ   

6 Προσωπικό µεταφοράς    

 Το υπεύθυνο προσωπικό για τη 
µεταφορά βιολογικού υλικού να είναι 
έµπειρο και εξειδικευµένο στις 
µεταφορές βιολογικού υλικού. 
Η εκπαίδευση πρέπει να 

ΝΑΙ   



 
 
 

 

περιλαµβάνει: 
Τη συνεχή του επιµόρφωση µε βάση 
την ισχύουσα Νοµοθεσία για τη 
µεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη 
σχετική πιστοποίησή 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 τη 
µεταφορά κάθε κατηγορίας 
βιολογικού υλικού καθώς και τη 
διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων 
περιστατικών που δύναται να 
προκύψουν από αυτούς τους 
κινδύνους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 
Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 
συνολικής αξίας ……………………….σύµφωνα µε τη µε αριθµό    1618/22-01-2016  διακήρυξή 
σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  
 


