
 

 

 

 

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   AΡ.ΠΡΩΤ.: 4833 
ΠΛΗΡ:  Ε.ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ   ΗΜΕΡ: 08.03.2017       
ΤΗΛ: 213 2058557                                                                     
FAX: 213 2058614 
E-mail: emitsop@sismanoglio.gr                                                         

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No  32/2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 59.999,40€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Είδος διαγωνισµού Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής 

προσφορά (Χαµηλότερη Τιµή) 
Ηµεροµηνία ∆ιενέργειας 04.04.2017 

Τόπος ∆ιενέργειας 
Γενικό Νοσοκοµείου Αττικής Σισµανόγλειο- Αµαλία Φλέµιγκ 

Σισµανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι 

Περιγραφή Είδους 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
CPV 60000000-8 

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη 59.999,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών 
3. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 
4. τις διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» 
5. το  Π.∆.80/2016  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»  
6. την υπ’αριθµ.4658/16-09-2016 ΚΥΑ «Έγκριση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) 

των Εποπτευόµενων Φορέων, για το  έτος 2015 (πιστώσεις 2016- 2017)…» 
7. την υπ’αριθµ.16/15.11.2016 θ.9ο Η∆ (Α∆Α: 69ΑΕ4690Ω5-ΠΤ8) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου 

περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισµών από το ΠΠΥΦΥ 2015 
8. την υπ’ αρ.πρωτ.ΓΠ/06/997 εγκύκλιο της Ε.ΚΕ.Α. περί επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω 

διαγωνισµού 
9. τα έγγραφα του Υπουργείου Υγείας Γ.Π.03.1088/18-3-2016 «Όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς αίµατος, σε 

συνέχεια του άρθρου 55 του Ν.4368/2016» και Α3β/26044/15-4-2016 «Όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς 
αίµατος» 

10. την υπ΄ αριθµ. 03/01-02-2017 θ.15Ο  Η∆ απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΨΙΥ44690Ω5-72Υ) περί έγκρισης 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού για «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ» 

11. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: 6Ε644690Ω5-ΩΞ5  
12. τις άµεσες κι επιτακτικές ανάγκες του ΓΝΑ Σισµανόγλειο – Α. Φλέµιγκ 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
     

Συνοπτικό διαγωνισµό µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV 60000000-8), για ένα (1) έτος, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.999,40€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές: 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Νοσοκοµείο (Γρ. Προµηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  04.04.2017, ηµέρα ΤΡΙΤΗ, 
ώρα 11.00 πµ. 
Η ηµεροµηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούµενη (εργάσιµη) ηµέρα από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή στις 03.04.2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00. Η κατάθεση των προσφορών 
θα γίνεται στο Γραφείο Προµηθειών αφού προηγουµένως πρωτοκολληθούν στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου. Προσφορές που 
κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία είναι εκπρόθεσµες και θα επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
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∆ιευκρινήσεις: 
1. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: 

http://www.sismanoglio.gr 
2. Η ∆ιακήρυξη δηµοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/16.  
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που 

πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης. 
4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα 

περιλαµβάνει δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο µε τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο µε την οικονοµική 
προσφορά. 

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισµού (τον αριθµό της 
διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του διενεργούντος το διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας). 

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω: 
Α)   Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά µε 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη 
συµµόρφωση ή µη των προσφερόµενων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. Οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. 
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν κάθε στοιχείο σχετικό µε την αναφερόµενη προµήθεια, µε πληροφοριακά 
έντυπα (πιστοποιήσεις ISO, HACCP, κ.λπ.) και να δηλώνουν το όνοµα ή την Εµπορική Επωνυµία και ∆ιεύθυνση του 
παραγωγού συσκευαστή. 

Β)  Καλά σφραγισµένος υποφάκελος µε τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο 
τοποθετείται η οικονοµική προσφορά και αντίγραφο αυτής. 

Γ)  Υπογεγραµµένη την επισυναπτόµενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού. 

7. Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόµενη τιµή θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά 
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. 

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορεί να γίνει σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

9. 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. 

10. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
11. 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 να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ηµερών και θα αναγράφουν την 

αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
13. Τρόπος Πληρωµής: Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ (€) µετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς 

προµήθεια ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί 
συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών». 

Σε κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους. 
Οι κρατήσεις είναι οι εξής:  
α) 4% ή 8% προκαταβολή φόρου 
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας 
γ) υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% και επ’ αυτού χαρτόσηµο 2% 
δ) ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ   
14. Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για ένα έτος ή µέχρι εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων/προϋπολογισθείσας 

δαπάνης.  
15. Οι προσφερόµενες τιµές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού, µε την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος αυτού, θα εναρµονίζονται υποχρεωτικά µε τις τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών, εφόσον υπάρχουν στο 
Παρατηρητήριο Τιµών. 

16. Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
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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 και στη διακίνηση ασκών αίµατος και παραγώγων του για µετάγγιση και στη διακίνηση 
βιολογικών δειγµάτων και βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας Ι).  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθούν την σπουδαιότητα  της µεταφοράς των παραπάνω υλικών, για:  

• Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του µεταφερόµενου βιολογικού υλικού,  
• Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς 

περιορισµούς και  
• Τον σεβασµό της Υγιεινής και Ασφάλειας για την διαφύλαξη της ∆ηµόσιας 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.H.O.) και άλλων ∆ιεθνών 
Οργανισµών (DGR, ADR /οδική µεταφορά, ΙΑΤΑ/ αεροπορική µεταφορά, Code IMDG/ θαλάσσια µεταφορά).  
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙ∆Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ολικό αίµα 

Ερυθροκύτταρα 

Αιµοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 

Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο 

∆είγµατα πλάσµατος / ορού 

Μυελός των οστών 

Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα 

∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος 

Καλλιέργειες  

Βιοψίες 

Φαρυγγικό επίχρισµα  

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

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 

 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Προκειµένου µεταφορική εταιρεία να αναλάβει την 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, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, 
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 στην µεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευµένο προσωπικό και πιστοποιηµένο εξοπλισµό (να 
κατατεθεί πελατολόγιο) 

� 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 την 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. 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 (ADR2007) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί  µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες δοκιµασίες και δεν περιέχει 
παθογόνους παράγοντες. Πχ. 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 άλλα υγιείς 
ανθρώπους. Π.χ. Ορρός 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 τον ∆ιαγωνισµό και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του αναδόχου µε την αρµόδια Υπηρεσία 
σχετικά µε τους χρόνους και τα σηµεία παραλαβής/ παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας µεταφοράς (πχ. διακίνηση  
αίµατος για επείγουσα µετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα  
από την υπηρεσία.  
Ο προµηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες του Νοσοκοµείου σε µεταφορές ασκών αίµατος και παραγώγων, 
µολυσµατικών και διαγνωστικών δειγµάτων. 
Πιο συγκεκριµένα: 
 
α) Κάλυψη της Αιµοδοσίας  σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και Αργίες για µεταφορά ασκών αίµατος και παραγώγων και άµεση κάλυψη 
επειγόντων περιστατικών από/πρός τις Μονάδες Υγείας Αττικής. 
 
β)Κάλυψη του Νοσοκοµείου για συσκευασία και µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών δειγµάτων εντός λίγων ωρών  από και 
πρός το  Νοσοκοµείο καθηµερινά, Σαββατοκύριακα και Αργίες.  
 

γ) ∆υνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς σε 4  θερµοκρασίες, 2-6◦C, -20◦C εώς -35◦C, +20◦C εώς +24◦C και  -70◦C ή +37°C. 
 
δ) Μεταφορά  από/προς Κ.Τ.Ε.Λ., Αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Λιµάνι Πειραιά και Λιµάνι  Ραφήνας». 
 
 

2. Όχηµα µεταφοράς 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οχήµατα µεταφοράς που υπόκεινται στον Ν. 3534/07 και τα οποία θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 
µεταφορά βιολογικού υλικού. 
 
Το 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:  

• Η µικτή φόρτωση µε άλλα είδη 
• Η είσοδος και παραµονή στο όχηµα άλλων ατόµων πλην του οδηγού 
• Το παρκάρισµα σε αφύλαχτα σηµεία 
• Η χρήση συσκευών µε φλόγα 

 
3. Εξοπλισµός οχήµατος 

O 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 καθαριότητα 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:  
• Από τον W.H.O. για την µεταφορά και αποθήκευση θερµο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών 
 
• Κατά ADR για τη µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών βιολογικών υλικών  
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(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) 
Για τη µεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχηµα - προκειµένου η ψυκτική αλυσίδα να παραµείνει σταθερή – ο ανάδοχος πρέπει 
να κάνει χρήση  µόνο ειδικών φορητών 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 είναι τοποθετηµένο σε σηµείο προσβάσιµο για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήµατος, µε οθόνη 
ψηφιακών ενδείξεων, συναγερµό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. 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   2-6◦C  ,  20-

24◦C   ,  -20 έως -35◦C, -70◦C /ή +37◦C 
(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού µε τις 4 διαφορετικές θερµοκρασίες) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Ολικό αίµα 2-6◦C  
Ερυθροκύτταρα 2-6◦C 
Αιµοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24◦C 
Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο -20 έως -35◦C 
∆είγµατα πλάσµατος / ορού 2-8◦C / -20 έως -35◦C/ -70◦C * 
Μυελός των οστών 15-25◦C 
Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα 2-8◦C 
∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος 2-8◦C 
Καλλιέργειες  15-25◦C/ 37◦C 
Βιοψίες 15-25◦C/ 37◦C 
Φαρυγγικό επίχρισµα  2-8◦C 
Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά  2-8◦C/ 15-25◦C * 
Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 15-25◦C * 

• 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 πχ. διαρροή) το όχηµα 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 χρήσεως 
• Γάντια για χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες 
• Προστατευτικά γυαλιά 
• Μάσκα µιας χρήσης 
• ∆οχείο 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 
θερµοσυντήρησης)  

 

4. Συσκευασία 

 

4.1  Ασκοί αίµατος και παράγωγα αυτού 
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Όταν απαιτείται η  συσκευασία ασκών αίµατος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η 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: H 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 
+20°C έως +24°C (µέση συνιστώµενη θερµοκρασία +22°C) 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 ανθρωπίνου 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: To 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 περιέκτη.  

 

β. ∆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 την µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών ουσιών 

(διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερµοκρασίες -40◦C έως 55◦C 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.  
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 υλικών το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει την συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού µε βάση 
την νοµοθεσία περί επικινδυνότητας.   

• ∆ελτίο ατυχήµατος 

• Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης 

• Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού 
 
(Να ζητούνται 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:  

• Την συνεχή του επιµόρφωση µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία για τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη σχετική πιστοποίηση 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 την µεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς και την διαδικασία αντιµετώπισης 
έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.   
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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 ( 2 - 8°C, 20-24°C, -20 

έως -35°C, +37°C ή/και -70°C)   
4. Λίστα οχηµάτων που θα αναλάβουν το έργο και βεβαίωση καταλληλότητας των οχηµάτων από το ΥΥΚΑ  
5. ∆ελτίο ατυχήµατος 
6. Τριπλότυπο µεταφοράς 
7. Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2000 για την µεταφορά βιολογικών ουσιών 
8. ∆είγµα σάκου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2 /α1 
9. ∆είγµα σάκου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2/α2 
10. ∆είγµα απορροφητικής θήκης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2/α3 
11. Πιστοποιητικό του προµηθευτή για την συµµόρφωση των συσκευασιών µε τον κανονισµό ADR 
12. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών µεταφοράς  
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 
16. Έντυπο εβδοµαδιαίου ελέγχου εξοπλισµού οχήµατος 

 
 

7. Η µεταφορά αφορά:  

1. τη µεταφορά δειγµάτων από και προς όλα τα νοσοκοµεία Αττικής,  
2. τη µεταφορά δειγµάτων Μοριακού Ελέγχου στο Ε.ΚΕ.Α, 
3. τη µεταφορά Μονάδων Αίµατος από και προς όλα τα νοσοκοµεία Αττικής, ΚΤΕΛ Αττικής και Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος. 
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