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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2022-41/ΣΠ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 85146000-4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 85146000-4 για
την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  35.000,00€
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σε περίπτωση μη ανάλωσης του
κατακυρωθέντος ποσού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  βάσει  τιμής,  σε  εφαρμογή  του  Πίνακα  Προγραμματισμού  Διαγωνισμών,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2022.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
                

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.  Ο  ν.  4412  (ΦΕΚ  147/α’/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των  δημοσίων  συμβάσεων,  ειδικότερες  ρυθμίσεις  προμηθειών  στους  τομείς  της  άμυνας  και  της
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
3. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».         
             
 Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:
1.  H  με  αριθ.  Β16/13ης ΣΥΝ/31-05-2022  (ΑΔΑ:9ΧΑΞ46906Ι-77Σ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου
έγκρισης του Πέμπτου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών
του διαχειριστικού έτους 2022.

2.  Η με αριθ.  πρωτ.  1077/05-08-2021  Πράξη Διοικητή (ΑΔΑ:ΨΝ1Η46906Ι-3ΝΣ- Ορθή Επανάληψη)  του
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.  

3. Το με αριθ. πρωτ. 10348/22-08-2022 πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής.
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4.  H  με  αριθ.  Β19/16ης ΣΥΝ/30-08-2022  (ΑΔΑ:9ΠΑΖ46906Ι-ΧΟΝ)  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γ.Ν.Θ.  «Άγιος
Παύλος», με την οποία εγκρίθηκε το με αριθ. πρωτ. 10348/22-08-2022 πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών
και αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την ανάδειξη
αναδόχου  για  την  υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ»  CPV:  85146000-4,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης
ύψους  35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

5.  Η απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικητή 1174/02-09-2022 (ΑΔΑ:6Λ5Ρ46906Ι-Κ20) με
α/α 783 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0824.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
118 του ν. 4412/2016, για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 85146000-4 για την κάλυψη των
αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σε περίπτωση μη ανάλωσης του κατακυρωθέντος ποσού
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε
εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού
έτους 2022.

Άρθρο 1
Αντικείμενο -Συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού Συλλογή προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118
του ν. 4412/2016.

Αριθμός διαγωνισμού 2022-41/ΣΠ
Αντικείμενο διαγωνισμού «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ»
Κωδικός CPV 85146000-4
Κριτήριο κατακύρωσης Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,

αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 35.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

28.225,81€ (χωρίς ΦΠΑ)
Έναρξη υποβολής προσφορών Παρασκευή 09-09-2022
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών

Πέμπτη 15-09-2022, ώρα 14:30 μ.μ

Τόπος  –  τρόπος  υποβολής
προσφορών

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής
Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της
Γραμματείας (πρωτόκολλο).

Χρόνος διενέργειας Παρασκευή 16-09-2022, ώρα 11:00
Τόπος διενέργειας Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161,  ΤΚ  55134

Θεσσαλονίκη.
Διάρκεια σύμβασης Ένα (1) έτος με  δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σε περίπτωση

μη ανάλωσης του κατακυρωθέντος ποσού
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών Οι  τιμές  υπόκεινται  στις  υπέρ  του  Δημοσίου  και  τρίτων

νόμιμες κρατήσεις.
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Διεύθυνση  Ιστοσελίδας  Ανάρτησης
Τεύχους Πρόσκλησης

www.agpavlos.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Γενικές  και  ειδικές  τεχνικές  προδιαγραφές μεταφοράς αίματος  και  παραγώγων του και  λοιπού
βιολογικού υλικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  μεταφορά  βιολογικού  υλικού  μεταξύ  των   Μονάδων  Υγείας,  συμπεριλαμβανομένων  των
Υπηρεσιών Αιμοδοσίας,  συνοψίζεται  στην διακίνηση ασκών αίματος και  παραγώγων αυτού για
μετάγγιση,  καθώς  και  στη  διακίνηση  βιολογικών  δειγμάτων  και  βιολογικών  προϊόντων  για
διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ( Πίνακας 1).
Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  έχουν  απαράβατη  υποχρέωση  να  αντιληφθούν  τη  σπουδαιότητα  της
μεταφοράς των παραπάνω υλικών, για:
1.Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου βιολογικού
υλικού,
2.Την  δημιουργία  συγκεκριμένης  διαδικασίας  μεταφοράς  ανάλογα  με  το  είδος  του  βιολογικού
υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισμούς και 
3.Τον  σεβασμό  της  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  για  τη  διαφύλαξη  της  Δημόσιας  Υγείας  και  του
Περιβάλλοντος,  αφού  τα  υλικά  που  διακινούνται  είναι  τόσο  μολυσματικά  όσο  και  δυνητικά
μολυσματικά(διαγνωστικά).

Η θέσπιση κανόνων και  ειδικών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού,
διέπεται από τους κανόνες  ορθής πρακτικής (GMOs) , την αναφερόμενη ως ψυκτική αλυσίδα (
Cold Chain) , του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ( W.HO.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR,
ADR/ οδική μεταφορά, IATA/αεροπορική μεταφορά,Code IMDG/θαλάσσια μεταφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ολικό αίμα

Ερυθροκύτταρα

Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα

Πλάσμα  πρόσφατο  κατεψυγμένο-
κρυοκαθίζημα

Δείγματα πλάσματος/ορού

Μυελός των οστών

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Καλλιέργειες

Βιοψίες

Φαρυγγικό επίχρισμα

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

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA )

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3

22PROC011220907 2022-09-09



Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει:
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, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ781Β/2000 , Ν.3534/2007,το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ
21/τ. Α/21-2-16), άρθρο 55, με τον οποίο καταργήθηκε η παρ. 6, αρθρ. 19 του Ν.3534/2007 σχετικά
με  την  έκδοση  βεβαίωσης  καταλληλότητας  οχήματος  μεταφοράς  βιολογικού  υλικού  από  το
Υπουργείο  Υγείας,  Α3/31882/2540/31-05-07  του  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών,  Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και  με απόλυτη συνέπεια και
αξιοπιστία στην τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.
2. Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, το Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α/21-2-16), άρθρο 55, με
τον οποίο καταργήθηκε η παρ. 6, αρθρ. 19 του Ν.3534/2007 σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης
καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς βιολογικού υλικού από το Υπουργείο Υγείας.
3.Να  διαθέτει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  μεταφορά  βιολογικού  υλικού,  εξειδικευμένο
προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό (να κατατεθεί πελατολόγιο).
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).
5.Να  τηρούνται  οι  κανόνες  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  του  προσωπικού,  του  οχήματος   και  του
εξοπλισμού.
6.Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς.
7.Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό).
8.Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας
βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙ).
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, 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. (Θα κατατεθεί το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την υπογραφή της σύμβασης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις Ε.ΚΕ.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  (ADR2007)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΜΗ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές δοκιμασίες και
δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες. π.χ. Μονάδες ερυθρών
προς μετάγγιση

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ
(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες
δοκιμασίες  ότι  περιέχει  παθογόνους  παράγοντες.  π.χ.
Δείγματα αίματος για διαγνωστικό έλεγχο.

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό  που  έχει  ελεγχθεί  με  όλες  τις  γνωστές  διαθέσιμες
δοκιμασίες  ότι  περιέχει  παθογόνους  παράγοντες  που
μπορούν  να  προκαλέσουν-  μετά  από  έκθεση  σε  αυτούς  –
μόνιμη  ανικανότητα,  απειλή  κατά  της  ζωής  ή  θανατηφόρα
ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς ανθρώπους. π.χ. Ορός φορέα
HIV

4

22PROC011220907 2022-09-09



Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα
στοιχείο  επαγγελματικής  κρίσης.  Η  κρίση θα  πρέπει  να  βασίζεται  σε  γνωστό ιατρικό  ιστορικό,
συμπτώματα, ενδημικές τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης του
υλικού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
  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  τον
Διαγωνισμό και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του ανάδοχου 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. 

Πιο συγκεκριμένα:
Ο  ανάδοχος  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 Θεσσαλονίκης,
β) Αυθημερόν διακίνηση με δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σα 4 διαφορετικές  θερμοκρασίες
(2-  8οC,  20-24OC,  -20  έως  -35ΟC,+37ΟC ή/και  -70oC)  αυθημερόν  και  εντός  λίγων  ωρών από την
παραλαβή του βιολογικού υλικού( ασκών αίματος παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών
δειγμάτων) από/προς Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου
και Αττικής.
γ) Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ Αεροδρόμιο <<Μακεδονία>>
δ) Η ετήσια διακίνηση ασκών αίματος και λοιπών βιολογικών υλικών έχει ως εξής:

    1.Ασκοί αίματος 1300 μονάδες περίπου
    2.Ασκοί πλάσματος 200 μονάδες περίπου
    3.Δείγματα πλάσματος/ ορού 13.000 δείγματα περίπου
    4.Λοιπά δείγματα μολυσματικά ή δυνητικά μολυσματικά 150 περίπου.

2. Όχημα Μεταφοράς
Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  διαθέτει  οχήματα  μεταφοράς  που  υπόκεινται  στον  Ν.  3534/07,  το  Ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. Α/21-2-16), άρθρο 55, με τον οποίο καταργήθηκε η παρ. 6, αρθρ. 19 του
Ν.3534/2007 σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς βιολογικού
υλικού  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  τα  οποία  θα  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  την
μεταφορά βιολογικού υλικού. 
Τα όχημα να είναι  κλιματιζόμενο,  η  δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται  σε  τακτά χρονικά
διαστήματα και με βάση τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να καθαριστεί και να
απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση.

Εντός του οχήματος απαγορεύεται:
1.Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη
2.Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού
3.Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία
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4.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 διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει την
διατήρηση της θερμοκρασίας  για  μεγάλα  χρονικά διαστήματα   ανεξάρτητα από τις  εξωτερικές
περιβαλλοντολογικές συνθήκες.
Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες
συντήρησης. Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της θερμοκρασίας τα
μέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό.

Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος:
1.  Από  τον  W.H.O.  για  την  μεταφορά  και  αποθήκευση  θερμο-ευαίσθητων  βιολογικών
υλικών.
2.  Κατά  ADR για  τη  μεταφορά  μολυσματικών  και  δυνητικά  μολυσματικών  βιολογικών
υλικών.
( Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα – προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα
να  παραμένει  σταθερή-  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  κάνει  χρήση  μόνο  ειδικών  φορτηγών  μέσων
κατάλληλων  για  τη  μεταφορά  βιολογικού  υλικού  με  χαρακτηριστικά  (σταθερότητα,  μόνωση)
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.

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

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει την ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού
υλικού στις εξής θερμοκρασίες 2-6OC, 20-24OC, -20 έως -35OC , -70OC/ή +37οC

(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού με τις 4 διαφορετικές θερμοκρασίες)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ολικό αίμα 2-6OC

Ερυθροκύτταρα 2-6OC

Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα 20-24OC
6
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Πλάσμα πρόσφατο κατεψυγμένο -20 έως -35 OC

Δείγματα πλάσματος/ορού 2-8OC/-20 έως -35 OC /-70OC

Μυελός των οστών 15-25OC

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8OC

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 2-8OC

Καλλιέργειες 15-25OC/37 OC

Βιοψίες 15-25OC/37 OC

Φαρυγγικό επίχρισμα 2-8OC

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

2-8OC/15-25OC*

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA ) 15-25OC*

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

3.3 Ειδικός εξοπλισμός 
 3.3.1.  Για  την  αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως π.χ.  διαρροή)  το όχημα  πρέπει  να
διαθέτει:

 Πυροσβεστήρας  2  Kg  ξηράς  σκόνης,  ο  οποίος  πρέπει  να  συντηρείται  ετησίως  και  να
διαθέτει ημερομηνία λήξης σε διακριτό σημείο
 Προειδοποιητικές  πινακίδες
 Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία
 Χιονοαλυσίδες
 Κουτί πρώτων βοηθειών
 Απορροφητικό υλικό
 Νερό
 Απολυμαντικό με βάση το χλώριο
 Αντισηπτικό χεριών
 Κολλύριο ματιών
 Γάντια μιας χρήσεως
 Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες
 Προστατευτικά γυαλιά
 Μάσκα μιας χρήσης
 Δοχείο κλινικών απορριμμάτων

3.3.2. Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στην  διακίνηση  του  βιολογικού  υλικού  και  στην  άμεση
αντιμετώπιση  επειγόντων  περιστατικών  συνίσταται  η  χρήση  συστήματος  GPS με  δυνατότητα
παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας
εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντήρησης.

(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση GPS    που θα απεικονίζει τη γεωγραφική θέση του οχήματος και
την θερμοκρασία των θαλάμων συντήρησης)

 4. Συσκευασία

4.1. Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού

Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση
ειδικών  πιστοποιημένων  δοχείων  μεταφοράς  αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων  με  ισχυρή
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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.

4.2.  Δείγμα

α.1.  Μολυσματικό  υλικό:  Για  τη  μεταφορά  μολυσματικών  ουσιών  απαιτούνται  πιστοποιημένα
εφόδια συσκευασίας:
Η  εταιρεία  χρειάζεται  να  διαθέτει  είτε  ανθεκτικά,  στεγανά,  συμπαγή κιβώτια  με  θέσεις  για
ασφαλή  τοποθέτηση  δειγμάτων,  είτε  εύκαμπτους  αλλά  ανθεκτικούς  σάκους  με  κατάλληλες
θήκες,  είτε στεγανούς κυλίνδρους από κατάλληλο υλικό και με τις  κατάλληλες  θέσεις  για τη
μεταφορά  σωληναρίων  αίματος,  πλάσματος  κ.λπ.  που  πρέπει  να  πληρούν  τους  παρακάτω
όρους:

1. Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες (να αναφερθούν τα όρια) και υψηλές πιέσεις (να αναφερθεί το
μέγιστο).
2.  Να  μην  επιτρέπουν  διαρροή  βιολογικού  υλικού  σε  περίπτωση  ρήξης  σωληναρίου  ή
αποπωματισμού σωληναρίου από ατύχημα. 
3. Να μην έρχονται σε επαφή τα σωληνάρια με τα συνοδευτικά παραπεμπτικά.
4. Να φέρουν σήμα με την ένδειξη BIOHAZARD (βιολογικά επικίνδυνο) και οδηγίες χρήσης της
συσκευασίας.

α.2. Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω

α.3. Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό
είτε για δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή ποσότητα απορροφητικού
υλικού  ικανή  να  απορροφήσει  όλο  τον  όγκο  του  μεταφερόμενου  υγρού  δείγματος  και  να  το
μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.

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

(Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά)

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:
1.Ειδικό  τριπλότυπο  έγγραφο  μεταφοράς,  στο  οποίο  να  αναφέρονται  τα  πλήρη  στοιχεία
αποστολέα και παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/ θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού
υλικού.  Στην  περίπτωση  μεταφοράς  μολυσματικών  και  δυνητικά  μολυσματικών  υλικών  το
τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει την συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού
με βάση της νομοθεσία περί επικινδυνότητας.
2.Δελτίο ατυχήματος.
3.Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης.
4.Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR  του οδηγού.
( Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά)

6. Προσωπικό μεταφοράς

Το υπεύθυνο προσωπικό για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο
στις μεταφορές βιολογικού υλικού:

Η εκπαίδευση του πρέπει να περιλαμβάνει:

1.Την συνεχή του επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων
ουσιών και τη σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών.
2.Τις συνθήκες χειρισμού, μεταφοράς και θερμοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού.
3.Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν.
4.Τους εκτιμώμενους κινδύνους κατά την μεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς και
την διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται  να προκύψουν από αυτούς
τους κινδύνους.

Σύμβουλο  Ασφαλείας,  πιστοποιημένο  από  το  Υπουργείο  Μεταφορών  που  θα  ελέγχει  και  θα
εποπτεύει τις  συνθήκες μεταφοράς και τη συμμόρφωση του προσωπικού με τον κανονισμό ADR.

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

I. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση  των θαλάμων μεταφοράς με
τα πρότυπα του WHO.
II. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση  των θαλάμων μεταφοράς με
τον  κανονισμό ADR.
III. Εκτύπωση  του  καταγραφικού  θερμοκρασίας  για  την  ταυτόχρονη  μεταφορά  σε  4
διαφορετικές θερμοκρασίες(2-8OC, 20-24OC,-20 έως -35 OC, +37οC /ή -70OC).
IV. Λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το έργο και τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας.
V. Δελτίο ατυχήματος.
VI. Τριπλότυπο μεταφοράς.
VII. Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2000 για την μεταφορά βιολογικών υλικών.
VIII. Δείγματα συσκευασιών όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.
IX. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR.
X. Αντίγραφο  πιστοποιητικού  επαγγελματικής  κατάρτισης  κατά  ADR των  οδηγών
μεταφοράς.
XI. Αντίγραφο  πιστοποιητικού  επαγγελματικής  κατάρτισης  κατά  ADR του  Συμβούλου
Ασφάλειας.
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XII. Εκτύπωση GPS στην οποία θα εμφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήματος και οι 4
θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού.
XIII. Πελατολόγιο με αναφορά στο είδος και την διάρκεια του έργου. (Όταν πρόκειται για
νεοσύστατη  εταιρία  θα  προσκομισθεί  Πιστοποιητικό  ανάλογης  εμπειρίας  κατά  τον  χρόνο
λειτουργίας της).

ΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΑΠΟ - ΠΡΟΣ Μονάδες Υγείας: ΚΟΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκης 20 € - Είκοσι ευρώ/αποστολή

Κ.Μ.Ε ΑΧΕΠΑ – Μοριακό & Ορολογικός
έλεγχος

17€ - Δεκαεπτά ευρώ/αποστολή

ΚΤΕΛ / Αεροδρόμιο «Μακεδονία» 25€  -  Είκοσι  πέντε
ευρώ/αποστολή

Μακεδονίας 5€ - Πέντε ευρώ/ασκό ή δείγμα

Λάρισας  / Θράκης 6€ - ‘Έξι ευρώ/ασκό ή δείγμα

Ιωαννίνων

Επιβάρυνση  για  επιπλέον  παραλήπτη/
νοσοκομείο

60€ - Εξήντα ευρώ/αποστολή

15€  -  Δέκα  πέντε  ευρώ  ανά
παραλήπτη/νοσοκομείο

Αττικής

Επιπλέον παραλήπτης/νοσοκομείο

75  €  -  Εβδομήντα  πέντε
ευρώ/αποστολή 

15€  -  Δέκα  πέντε  ευρώ  ανά
παραλήπτη/νοσοκομείο

Νυχτερινά  Δευτέρα –Κυριακή  10μ.μ.-6
π.μ. & Αργίες όλο το 24ωρο 

40€ - Σαράντα ευρώ/αποστολή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μολυσματικά  και  διαγνωστικά
δείγματα

1,5€  -  Ένα  ευρώ  και  πενήντα
λεπτά/δείγμα

Δείγματα  για  μοριακό  και  ορολογικό
έλεγχο

Δωρεάν

Να αναγραφεί επίσης το κόστος ανά επιπλέον παραλήπτη συνδυασμένων παραδόσεων στο ίδιο
δρομολόγιο προς 2 ή περισσότερους παραλήπτες εντός της ίδιας πόλης.

Σημείωση:
1.  Ιδιαίτερα η αυθημερόν μεταφορά εννοείται η μεταφορά ασκών αίματος και παραγωγών από
και προς το Νοσοκομείο, όπως και μεταφορά ευαίσθητου βιολογικού υλικού κλπ.
2.  Κάλυψη του Ν.Υ. Αιμοδοσίας όλο το έτος, σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα
και τις αργίες (άρα κανένα δρομολόγιο δεν θεωρείται  ≪έκτακτο≫ και μη καλυπτόμενο από τη
σύμβαση).
3.   Ο  χρόνος  ανταπόκρισης  της  εταιρείας  σε  κλήση  να  είναι  άμεσος  για  επείγουσες  ανάγκες
μεταφοράς από και προς τις Μονάδες Υγείας, για την άμεση κάλυψη των αναγκών.
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4.  Η μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων να εκτελείται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από τη
στιγμή ειδοποίησης της εταιρείας.
5.  Στις  προσφερόμενες  τιμές  περιλαμβάνεται  το  κόστος  διάθεσης  των  απαραίτητων  υλικών
συσκευασίας που απαιτούνται για την διαχείριση και μεταφορά των βιολογικών υλικών για όλη
την διάρκεια της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ.
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας
(πρωτόκολλο), μέχρι και την Πέμπτη 15-09-2022, ώρα 14:30 μ.μ. Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα
αναγράφεται:

 Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 85146000-4

 Αρ. Πρόσκλησης :   2022-41/ΣΠ

 Τα στοιχεία της εταιρείας

 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1.Οικονομοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση,  καθώς  και  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  του.  Οι  τιμές  των  προσφορών  θα
εκφράζονται σε ευρώ. 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ

ΦΠΑ

1 250-20
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ» 

CPV: 85146000-4

Η τιμή της προσφοράς θα εκφράζονται σε ευρώ. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

2. Δικαιολογητικά 

α) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης
της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

β) Απόσπασμα σχετικού ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  πληρούνται  αυτές  οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

γ) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο εφόσον είναι
σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,  άλλως,  στην περίπτωση που δεν αναφέρεται  σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά  περίπτωση,  αρχή  του  ελληνικού  κράτους,  ότι  έχουν  εκπληρωθεί  οι  υποχρεώσεις  του  φορέα,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και  την επικουρική ασφάλιση),
εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

ε) Πιστοποιητικό/  βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  –  αριθμός
καταχώρησης  στο  ΓΕΜΗ  (παρ.  2  άρθρου  75)  του  Παραρτήματος  XI του  Προσαρτήματος  Α’  του  ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά
την  ημέρα διενέργειας  του διαγωνισμού,  οι  εκάστοτε  τροποποιήσεις  του καταστατικού,  εφόσον  έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

στ) Για την  απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το
οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Επισημαίνεται  ότι  αν  παρουσιαστούν  ελλείψεις  ή  ήσσονος  αξίας  ατέλειες  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή
υπολογιστικά  σφάλματα  η  Επιτροπή  μπορεί  να  καλέσει  εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  τα
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού.  Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  σύμβασης  από  τους
υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή. 
Η σύμβαση που θα προκύψει θα είναι διάρκειας ενός (1)  έτους,  με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σε
περίπτωση μη ανάλωσης του κατακυρωθέντος ποσού.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ως τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134
Θεσσαλονίκη.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να παρέχει  τις  υπηρεσίες  του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που
καθορίζεται στην παρούσα και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της
τεχνικής προσφοράς του. 

Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την
κήρυξη αυτού ως έκπτωτου 

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. και
θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και εντός
εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/08-08-2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ  τρίτων κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με
τις νόμιμες κάθε φορά κρατήσεις. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος  χαρτοσήμου 3% και  στην  επ’  αυτού εισφορά  υπέρ ΟΓΑ 20%.  Με κάθε  πληρωμή  θα γίνεται  η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού
ποσού.

Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την επόμενη μέρα
της  διενέργειας  της  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.

  Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και
συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Επισημαίνεται ότι οι
ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  επισκέπτονται  την  ως  άνω  ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  για  να
ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις
των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Πρόσκληση από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
μας http://  www.agpavlos.gr  . Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

                                                                                                         

                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
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                                                                                                                    ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ
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