
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (ΑΙΜΑΤΟΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ,ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ)  (CPV
60000000-8) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
24.000,00€  ΠΛΕΟΝ  ΦΠΑ,  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ (Φ16/2015)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 30-03-2015

Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(ΑΙΜΑΤΟΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΣ,ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) (CPV 60000000-8)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 24.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 30-03-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα
11:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:
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1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων

΄΄.

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.

6. Το  Π.Δ.  60/2007  ΄΄Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  Διατάξεις  της  οδηγίας

2004/18/ΕΚ.   

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων

του Ν.3580/07.

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση  προμηθειών

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

και άλλες διατάξεις.  

12. Την με Α.Π. 5903/9-8-2011 Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα από

την ΕΠΥ στους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Νοσοκομεία) για συγκεκριμένες προμήθειες

υλικών  και  υπηρεσιών  να  προβαίνουν  σε  διαγωνιστικές  διαδικασίες  και  μέχρι  του  ποσού  των

45.000,00€  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  του  άρθρου  27,  παρ.  11  του  Ν.  3867/2010  χωρίς

προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο.

13.   Το  Ν.4281/8-8-14  Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  Ελληνικής  Οικονομίας  οργανωτικά

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

14.Τις  με  Α.Π  17640/2-10-14   υποβαλλόμενες  τεχνικές  προδιαγραφές  όπως  τις  κατέθεσε  η

ορισθείσα με την αρ.πρωτ.15435/27-8-14Απόφαση Διοικητή, τριμελής επιτροπή.

15.  Την αρ.πρωτ.3165/27-2-15 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

16. Την υπ’  αριθμ.  3/05-02-2015 (Θέμα 21ο)  Απόφαση του Δ.Σ.  του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (ΑΙΜΑΤΟΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΣ,ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ)  (CPV 60000000-8)  ΓΙΑ  ΕΝΑ  (1)  ΕΤΟΣ   ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ  24.000,00€  ΠΛΕΟΝ  ΦΠΑ,  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΤΙΜΗ
(Φ16/2015)
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών,
για  την  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (ΑΙΜΑΤΟΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ,ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) (CPV 60000000-8) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.000,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ16/2015)

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

30-03-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 π.μ.

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 30-03-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ.,  στο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο,

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.

Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις  κατά περίπτωση

οδηγίες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι  τιμές  των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται  σε Ευρώ.  Στις  τιμές  θα

περιλαμβάνονται οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά

      ΣΕΛΙΔΑ 3 από 15
  



πρέπει  να  προκύπτει  σαφώς  η  τιμή  μονάδας  για  κάθε  προσφερόμενο  είδος.  Είδος  που

αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή

αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  των  προσφορών  θα  γίνει  Δημόσια  και  ενιαία  (τεχνική  και  οικονομική

προσφορά) στον ίδιο χώρο.

Κατά  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δικαιούνται  να  παρίστανται  οι  προσφέροντες  στο

διαγωνισμό  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  αυτών,  που  απαραίτητα  θα  πρέπει  να  έχουν  νόμιμο

παραστατικό εκπροσώπησης.

3. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

4. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο

προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

5. Ισχύς  προσφοράς  120  ημερολογιακές  ημέρες  προσμετρούμενες  από  την  επόμενη  της

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου

από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί

προμηθειών. 

7.Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του

σχετικού χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. ποσού

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. Ποσού

8.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος 

9.  Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού

διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με

τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών.

       Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

      ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)

Η θέσπιση οδηγιών και ειδικών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού

διέπεται από τους κανόνες Ορθής Πρακτικής (GMOs) της λεγόμενης ψυκτικής αλυσίδας (COLD

CHAIN) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του διεθνή κανονισμού ADR (ΦΕΚ 509/2000)

για την οδική μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, του Ν. 3534/2007 και των προδιαγραφών που έχει

ορίσει το Ε.ΚΕ.Α. (Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης/26.02.2008).

Α. ΜΕΣΑ ΘΕΡΜΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το όχημα μεταφοράς να περιέχει υδατοστεγείς θαλάμους (transport boxes) για την ταυτόχρονη

μεταφορά υλικών σε 4 θερμοκρασίες, 2-6ο C, -20ο C έως -35ο C, +20ο C έως +24ο C και -70ο C ή +37ο

C και, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 Πιστοποιημένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την ασφαλή συντήρηση

και μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού.

 Πιστοποιημένα κατά ADR για την μεταφορά μολυσματικών ουσιών και διαγνωστικών

δειγμάτων.

 Η μόνωση του κουτιού να εξασφαλίζει με την χρήση κατάλληλων ψυκτικών μέσων

σταθερές συνθήκες μεταφοράς ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Τα

ψυκτικά μέσα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το βιολογικό υλικό.

 Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και

διαδικασίες συντήρησης.

Β. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς

του βιολογικού υλικού σε πραγματικό χρόνο.
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Το καταγραφικό πρέπει να:

 Είναι συνδεδεμένο με τα υδατοστεγή ψυγεία

 Είναι τοποθετημένο στο εξωτερικό τμήμα για συνεχή παρακολούθηση από τον

μεταφορέα

 Έχει δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των δεδομένων έτσι ώστε να είναι στην

διάθεση του νοσοκομείου όποτε ζητηθούν.

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Για την μεταφορά από και προς το όχημα από την αιμοδοσία ο μεταφορέας να διαθέτει ειδικό

φορητό θερμομονωτικό θάλαμο με τα εξής χαρακτηριστικά:

 Να είναι πιστοποιημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την ασφαλή

συντήρηση και μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού.

 Πιστοποιημένο κατά ADR για την μεταφορά μολυσματικών ουσιών και διαγνωστικών

δειγμάτων.

 Η μόνωση του κουτιού να εξασφαλίζει με την χρήση κατάλληλων ψυκτικών μέσων

σταθερές συνθήκες μεταφοράς ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Τα

ψυκτικά μέσα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το βιολογικό υλικό.

 Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και

διαδικασίες συντήρησης.

Δ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δ. 1 Όχημα

Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την μεταφορά βιολογικού υλικού η

μεταφορά των οποίων δεν θα πρέπει να εμπλέκεται ή να συνδυάζεται με κανένα άλλου είδους

μεταφορές, και να διαθέτει βεβαίωση καταλληλότητας από το ΥΥΚΑ (ΦΕΚ 3524/07) για την
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μεταφορά βιολογικού υλικού.

Ο προμηθευτής πρέπει να έχει ικανό αριθμό οχημάτων για την διακίνηση βιολογικού υλικού.

Η δε προσφορά του πρέπει να αναφέρει αναλυτική λίστα των διαθέσιμων οχημάτων για το εν

λόγω έργο.

Κάθε όχημα πρέπει να είναι κλιματιζόμενο η δε συντήρηση/επισκευή του να μην παρεμποδίζει

την ασφαλή διακίνηση του μεταφερόμενου υλικού. Ο εξοπλισμός του οχήματος να είναι έτσι

τοποθετημένος ώστε να μην επηρεάζει την ακεραιότητα και την χρήση του μεταφερόμενου

υλικού, καθώς και την τακτική καθαριότητα και απολύμανση του οχήματος. Η καθαριότητα,

απολύμανση και απεντόμωση να ακολουθεί τις οδηγίες για τα οχήματα μεταφοράς βιολογικού

υλικού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα καθαρίζεται,

απολυμαίνεται και επαναχρησιμοποιείται.

Η είσοδος και η παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων εκτός από τον οδηγό καθώς και η χρήση

συσκευών με φλόγα απαγορεύεται.

Δ.2 Εμπειρία

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του μεταφερόμενου υλικού ο προμηθευτής απαιτείται να έχει

αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεταφορές αίματος και παραγώγων. Στην προσφορά του να

αναφέρει λεπτομερώς τις συνεργασίες που έχει συνάψει, το είδος του μεταφερόμενου

βιολογικού υλικού, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε συνεργασίας καθώς και την διάρκεια αυτής.

Δ.3 Στα πλαίσια της μέγιστης ασφάλειας, το όχημα μεταφοράς να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό 

στην ορθή χρήση του οποίου να έχουν εκπαιδευτεί οι υπεύθυνοι μεταφοράς.

1. Κουτί πρώτων βοηθειών

2. Απορροφητικό υλικό (απορροφητικό χαρτί)

3. Απολυμαντικό (διάλυμα χλωρίνης 1:10 και 1:3)

4. Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ταχείας δράσης για την απολύμανση των χεριών

5. Ειδικό υγρό πλύσεως για το ξέπλυμα οφθαλμών από διάφορες ερεθιστικές ουσίες

6. Δοχείο απορριμμάτων που να σφραγίζει ειδικό για κλινικά απόβλητα
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7. Χειρουργικά γάντια

8. Χειρουργικές μάσκες

9. Γάντια από μονωτικό υλικό

10. Προστατευτικά γυαλιά

Επιπλέον το όχημα πρέπει να διαθέτει και τον κάτωθι γενικό εξοπλισμό:

1. Πυροσβεστήρα 2Kg ξηράς σκόνης

2. Προειδοποιητικές πινακίδες και φώτα στάθμευσης

3. Προειδοποιητικό μπουφάν με φωσφορίζοντα στοιχεία

4. Χιονοαλυσίδες

Δ.4 Έγγραφα

Δ.4.1 Δελτίο ατυχήματος

Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά την μεταφορά βιολογικού υλικού προκειμένου

να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει έγγραφη

διαδικασία (δελτίο ατυχήματος) αντιμετώπισης αυτών. Στην διαδικασία πρέπει να 
αναγράφονται λεπτομερώς ο εξοπλισμός του οχήματος, γενικός και ειδικός , καθώς και όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες στις οποίες καλείται να προβεί ο υπεύθυνος μεταφοράς σε περίπτωση 
ατυχήματος, καταστροφής της συσκευασίας κ.α. προκειμένου να διαφυλαχτεί η προσωπική του 
Υγεία αλλά και το Περιβάλλον. Επιπλέον στο όχημα πρέπει να υπάρχουν και γραπτές οδηγίες 
φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης.

Δ. 4.2 Τριπλότυπο μεταφοράς

Ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει τριπλότυπο μεταφοράς που να αναφέρει στοιχεία αποστολέα-

παραλήπτη, το είδος, την ποσότητα, θερμοκρασία μεταφοράς, την συσκευασία καθώς και την

κατηγοριοποίηση κατά ADR του βιολογικού υλικού.

Δ. 5 GPS

Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα GPS για την παρακολούθηση της γεωγραφικής θέσης και της
θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο για την άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση τυχόν
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προβλημάτων.

Ε. ISO

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το EN ISO 9001:2000 για την

μεταφορά βιολογικών ουσιών. Στην προσφορά του να αναφέρει λεπτομερώς τις εφαρμοζόμενες

διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας στην καθημερινή μεταφορά βιολογικού υλικού.

Ζ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Για την μεταφορά μολυσματικών ή δυνητικά μολυσματικών ουσιών απαιτείται συνδυασμένη

πιστοποιημένη συσκευασία, η οποία να αποτελείται από:

Ζ.1 Σάκο με διπλή θήκη για τη μεταφορά σωληναρίων αίματος, ουροσυλλέκτη, τριβλίων Petri,

πλακιδίων, δειγμάτων ιστού κλπ με τα εξής χαρακτηριστικά

 Μίας χρήσης, από ειδικά ανθεκτικό και διαφανές πλαστικό με ερμητικό και μόνιμο

κλείσιμο. Μετά το κλείσιμο, η συσκευασία να μπορεί να ανοίξει μόνο με σχίσιμο.

 2 θήκες, μία για το μεταφερόμενο δείγμα και μία για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.

 Να φέρει σήμα με την ένδειξη BIOHAZARD (Βιολογικά επικίνδυνο) και οδηγίες χρήσης της

συσκευασίας.

Ζ.2 Σάκο με πολλαπλές θήκες για μεταφορά σωληναρίων

 Μίας χρήσης από ειδικά ανθεκτικό και διαφανές πλαστικό με Ερμητικό και μόνιμο

κλείσιμο. Μετά το κλείσιμο, η συσκευασία να μπορεί να ανοίξει μόνο με σχίσιμο.

Ζ.3 Απορροφητικό υλικό για την μεταφορά υγρών υλικών

 Μίας χρήσης

 Υλικό: Μείγμα από πολυπροπυλενίου και ειδικό πολυμερές σε πολλαπλές στρώσεις
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πάχους 18gsm και ικανότητα απορρόφησης μέχρι και 150ml υγρού δείγματος και

μετατροπής του από υγρή μορφή σε κολλώδες πήγμα.

Ζ.4 Κύλινδρο προστασίας πολλαπλών χρήσεων από ειδικά ανθεκτικό πλαστικό.

Η. Προσωπικό

Ο μεταφορέας να διαθέτει

Η.1 Ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό κατά ADR από το Υπουργείο 
Μεταφορών.

Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει

 Την επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για την μεταφορά επικίνδυνων

ουσιών

 Τις συνθήκες χειρισμού και διακίνησης, τις ειδικές απαιτήσεις Θερμοκρασίας ανάλογα με

τους διαφορετικούς τύπους βιολογικού υλικού

 Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν

 Την αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων από την μεταφορά βιολογικού υλικού τόσο

για την Δημόσια Υγεία όσο και για το Περιβάλλον.

Η.2 Σύμβουλο Ασφαλείας πιστοποιημένο από το Υπουργείο Μεταφορών που θα ελέγχει και θα

εποπτεύει την συμμόρφωση των συνθηκών μεταφοράς με τον κανονισμό ADR.

Θ. Πανελλαδική κάλυψη

Ο προμηθευτής πρέπει να έχει την δυνατότητα πανελλαδικής κάλυψης. Ο προμηθευτής στην

προσφορά του θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τον τρόπο οργάνωσης και διακίνησης του

βιολογικού υλικού σε όλη την Ελλάδα.

Ι. Περιγραφή έργου
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Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες της Αιμοδοσίας σε

μεταφορές ασκών αίματος και παραγώγων, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων. Πιο

αναλυτικά, το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει:

α) Κάλυψη της Αιμοδοσίας σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και Αργίες και άμεση κάλυψη

επειγόντων περιστατικών από/προς τις Μονάδες Υγείας Αττικής.

β) Διακίνηση, εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού (ασκών αίματος

παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), από/προς Μονάδες Υγείας Αττικής.

γ) Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ., Αεροδρόμιο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ι.≪ ≫

Τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού κατά το ελάχιστο από τα κάτωθι

δικαιολογητικά:

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

πρότυπα του WHO

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

κανονισμό ADR

3. Εκτύπωση του καταγραφικού θερμοκρασίας για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4

διαφορετικές θερμοκρασίες (π.χ. 2-8ο C, 20-24ο C, -20 έως -35ο C, +37ο C ή/και -70ο C).

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

από το ΥΥΚΑ.

5. Δελτίο ατυχήματος

6. Τριπλότυπο μεταφοράς

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

8. Δείγμα σάκου όπως περιγράφεται στην παράγραφο Ζ.1

9. Δείγμα σάκου όπως περιγράφεται στην παράγραφο Ζ.2

10. Δείγμα απορροφητικής θήκης όπως περιγράφεται στην παράγραφο Ζ.3

11. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR.

12. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών μεταφοράς
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13. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR του Συμβούλου

Ασφαλείας

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

θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού

15. Πελατολόγιο με αναφορά στο είδος και την διάρκεια του έργου.
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ΕΕΛΛΗΝΙΚΗΛΛΗΝΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

         1         1ΗΗ Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΤΤΙΚΉΣ

ΓΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ Ν ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α ΑΘΗΝΩΝΘΗΝΩΝ  
          «Ι          «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»»
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114

Τ.Κ.: 115 27

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡ. 16/15 ΠΟΣΟΥ ………………..€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών (αίματος, παραγώγων αίματος,
μοσχευμάτων και λοιπού βιολογικού υλικού), για τις ανάγκες του Κέντρου Αιμοδοσίας του

Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος.

Στην Αθήνα σήμερα ………………, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Η  κ.  ΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ , Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας ΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄ Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και αφετέρου ο

 2. ………………………………………………… συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα 
ακόλουθα:

 Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ως άνω ιδιότητά του και έχοντας υπ’ όψη την 
με αριθμό ………………………….. ………………………………….(Θέμα ……)……………………………………………………..
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αναθέτει στον δεύτερο των 
συμβαλλομένων, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος», τις υπηρεσίες παροχής 
εξειδικευμένων μεταφορών (αίματος-παραγώγων αίματος-μοσχευμάτων, λοιπού βιολογικού 
υλικού) για τις ανάγκες του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας 
΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄, σύμφωνα με την διακήρυξη με αρ. 16/2015 του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική προσφορά του δευτέρου των συμβαλλομένων που 
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις υπηρεσίες με 
τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, μαζί με τους όρους της σχετικής 
διακήρυξης. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα προσωποπαγή 
χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται
αιτιολογημένο περί αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη συναίνεση του αρμοδίου 

      ΣΕΛΙΔΑ 13 από 15
  



οργάνου του Νοσοκομείου ή του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με 
ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΕΣ-ΕΙΔΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ., 

α) Κάλυψη της Αιμοδοσίας σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και Αργίες και άμεση κάλυψη

επειγόντων περιστατικών από/προς τις Μονάδες Υγείας Αττικής.

β) Διακίνηση, εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού (ασκών αίματος

παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), από/προς Μονάδες Υγείας Αττικής.

γ) Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ., Αεροδρόμιο ≪ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ≫ι.

 Το αναλυτικό κόστος της μεταφοράς ασκών αίματος και παραγώγων αυτού και διαφόρων 
μολυσματικών ουσιών εμφανίζεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη οικονομική προσφορά της 
αναδόχου εταιρείας ……………………….. Το συνολικό ύψος της παρούσας σύμβασης, σε ετήσια 
βάση, ανέρχεται στο ποσό των ………………. € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23% 
ήτοι μηνιαίο συμβατικό τίμημα ………………….€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από ………………. και λήγει την ……………….. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται, όπως εκτελεί πιστά και με κάθε επιμέλεια, όλες τις 
υποχρεώσεις του προς το Ίδρυμα. Για την καλή εκτέλεση ή λειτουργία ή διατήρηση της σύμβασης,
ο χορηγητής κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………………… εγγυητική επιστολή ισχύος μέχρι ……………. 
της τράπεζας ……………………….. ποσού ……………………. 

Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλο έξοδο που έχει σχέση με την παρούσα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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 ΑΡΘΡΟ 4. ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή θα γίνεται μετά από έκδοση τιμολογίου και πάντως μετά την προσκόμιση βεβαίωσης 
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. Οι όροι αποπληρωμής του τιμήματος διέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διατάξεων του ΠΔ 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Κατά την πληρωμή ο προμηθευτής υποχρεώνεται στις κάτωθι κρατήσεις: 

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. ποσού

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. Ποσού

ΑΡΘΡΟ 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν, από την εκτέλεση της παρούσης σύμβασης επιλύονται 
σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν τις προμήθειες, ως και τις ανάλογες διατάξεις του Αστικού
Κώδικα

 Για τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 και του Ν. 2286/95 
και από τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, οι οποίοι και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Τα παραπάνω αφού συμφωνήθηκαν και έγιναν 
αποδεκτά και από τα δύο μέρη υπογράφεται η παρούσα σε τρία αντίγραφα, για οτιδήποτε δε που
δεν αναφέρεται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη Φ16/2015 του 
ανωτέρω σχετικού προχείρου διαγωνισμού και στην οικονομοτεχνική προσφορά της αναδόχου 
εταιρείας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ                                                                             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

       

         Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

          ΚΑΡΑ  ΜΑΡΙΑ
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