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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #14.000,00€# ΣΥΜΠ. ΦΠΑ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, έχοντας υπόψη
1.
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα».
1.2. Του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α΄/13-11-2017), άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του Ν.4412/2016»
1.3. Του Ν. 2716/1999, άρθρο 12, παράγραφος 17 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας»
1.4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/τ.Α΄/44-2005), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) και ισχύει .
1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α΄/18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.6. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α΄/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2.
1.9. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–
2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.10. Του Νόμο 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/11-05-2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
άρθρο 24 για την βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου τιμών και ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 24 παρ.6).
1.11. Του Ν.3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/τ.Α΄/03-08-2010 περί «εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλειας ζωής οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του υπουργείου οικονομικών» άρθρο 27.
1.12. Του Νόμου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
1.13. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρα 13-14.
1.14. Του Ν. 4024/2011 Φ.Ε.Κ. 226/τ.Α΄/27-10-2011 άρθρο 26 περί «συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
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1.15. Του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α΄/02-03-2001) περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις.
1.16. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
1.17. Του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α΄/05-08-2016) περί «ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.18. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.19. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α΄/27.6.97.
1.20. Του Ν. 4052/2012, (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) «Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου
χρέους και τη διάσωση της Εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», άρθρο 14, παρ. 7.
1.21. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.22. Του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
1.23. Του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές
και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα στην παρ. 10
του άρθρου 16.
1.24. Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2. (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις).
1.25. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (τΑ΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις.
1.26. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο 37
(Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων).
1.27. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176τ.Α΄/16-12-2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» άρθρο 5.
1.28. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» άρθρο 93.
1.29. Της Οδηγίας 99/93/ΕΚ για την ψηφιακή υπογραφή
1.30. Του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-06-2011
1.31. Του Ν. 4440/2016 άρθρο 24
2.
Το υπ’ αρ. πρωτ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.
4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Ε.Κ.Α.Π.Υ.»
3.
Την αριθμ. 19η-38ο/20-04-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Κέρκυρας σχετικά με έγκριση διενέργειας συλλογής
προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικού υλικού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους.
4.
Tην με αρ. πρωτ.: 6319/08-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/416, αρ. Δέσμευσης 373/0 και
ΑΔΑ: Ψ6ΜΝ4690Β3-ΧΦ1 (ΚΑΕ 0899α01).
απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.290,32€ πλέον Φ.Π.Α. (14.000,00€ συμπ. ΦΠΑ) όπως ακριβώς αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με
δικαίωμα δίμηνης παράτασης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (ισόγειο / Διοικητικές Υπηρεσίες, Εθνική
Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49100), θα πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία του
Νοσοκομείου και εν συνεχεία θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 24
Μαΐου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.
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ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε πρωτότυπο από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη συλλογή προσφορών (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ)

Το αντικείμενο της συλλογής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)

Τα στοιχεία του αποστολέα
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να
μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
3. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους:
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαμβάνει σε πρωτότυπο επί ποινή
αποκλεισμού: :
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.
4198/2013 (Α΄215).
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Ενότητα 4, άρθρο 73, παρ. 1αα και 1ββ του Ν. 4412/2016,
αφορά
 τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε
 τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.)
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της
παρούσας διακήρυξης
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. Τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
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τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου
εκπροσώπου. Επίσης τυχόν πιστοποιητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση, εγγραφές σε αρμόδια μητρώα,
επιμελητήρια κτλ., σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση με ημερομηνία έκδοσης εντός του τριμήνου που προηγείται
της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών από το οποίο να προκύπτει ότι
i. οι διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ι.Κ.Ε,
ii. ο Διευθύνοντας Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.)
των συμμετεχόντων/οικονομικών φορέων δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα των όσων ορίζονται στο άρθρο 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
5. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Οι πάσης φύσεως υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται χειρόγραφα από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε., τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο ή το νόμιμο εκπρόσωπο στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.) με
θεώρηση του γνησίου της χειρόγραφης υπογραφής, επί ποινή αποκλεισμού. Όσες από τις
προαναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο δηλώσεις δύναται να εκδοθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του Ν. 4635/2019, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό
επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, υποβάλλονται ως έντυπα έγγραφα εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται επικύρωση τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί
ποινή αποκλεισμού:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75 στην οποία :
Να δηλώνουν την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό ανάθεση έργου όπως
αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης.
2. Όλα τα ζητούμενα στο παράρτημα Α΄ της παρούσης, πιστοποιητικά.
3. Πίνακα Συμμόρφωσης, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με
τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», θα περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις και συγκεκριμένα σε όλα
όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΓΓΡΑΦΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, αναλυτικά και για καθένα
ξεχωριστά για όλους τους όρους που αναφέρονται στις σελ. 6-10 της παρούσης. Όλα τα αναφερόμενα στην
παρούσα παράγραφο είναι απαιτητέα.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η
οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης
και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων
Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχομένων της.
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4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ.
Προδ. 4.1)
4. Επίσης, στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες της
οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές.
Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) την
οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή επί ποινή
αποκλεισμού. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει:
Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.
Υπενθυμίζεται ότι οι αναλυτικός πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές, θα πρέπει να συμπεριληφθεί,
με ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική Προσφορά.
Διευκρινίζεται ότι, οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές ανά
αποστολή με τις οποίες θα αξιολογηθούν οι συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο της προϋπολογιστικής δαπάνης.
Θα δοθεί τιμή ανά
 Αποστολή (θα δοθούν επαρκή στοιχεία π.χ. εάν υπάρχει μέγιστος αριθμός δειγμάτων )
 Προορισμό
 Αυθημερόν ή επείγουσα παράδοση
 Παράδοση την επόμενη από την παραλαβή, όπου η αυθημερόν παράδοση είναι ανέφικτη. Στην
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση του δείγματος έως την
παράδοση του. Να οριστεί στην προσφορά, των συμμετεχόντων ο τρόπος αποθήκευσης των δειγμάτων.
 Για επιπλέον κόστος ανά επιπλέον αποστολέα (διαφορετική υγειονομική μονάδα στην ίδια πόλη) ή
παραλήπτη
 Να δοθεί τιμή για την συσκευασία των δειγμάτων ανά δείγμα και κουτί. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
παρέχει στο φορέα την προβλεπόμενη από το νόμο συσκευασία, όπου απαιτείται.
Η μειοδοσία θα προκύψει από το άθροισμα των επιμέρων ποσών της προσφοράς για την πραγματοποίηση
ενός (1) προκαθορισμένου δρομολογίου προς και από Αττική για την μεταφορά σαράντα (40) ενδεικτικά
δειγμάτων με την απαραίτητη συσκευασία (θα αναφέρονται οι θέσεις δειγμάτων) και με επιπλέον
παραλήπτη.
Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά που θα κατατεθούν
θα είναι ενυπόγραφες σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συνοψίζεται στην διακίνηση βιολογικών δειγμάτων και
βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας 1).
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 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.H.O.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR, ADR /οδική μεταφορά, ΙΑΤΑ/ αεροπορική μεταφορά, Code IMDG/
θαλάσσια μεταφορά).
Πίνακας 1
Είδη Βιολογικών Υλικών
Βιοψίες τακτικών επεμβάσεων & τακτικών μικροεπεμβάσεων χειρουργικής κλινικής & μαιευτικής κλινικής
Βιοψίες Μυελού των οστών του αιματολογικού τμήματος
Βιοψίες τμημάτων ενδοσκοπήσεων, γαστρεντερολογικού & πνευμονολογικής κλινικής
Βιοψίες λοιπών τμημάτων του νοσοκομείου
Ε.Ν.Υ., Πτύελα, ούρα & άλλα βιολογικά υγρά πνευμονολογικής κλινικής & αντιφυματικού
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών
θα πρέπει η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση
όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.
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/ W.H.O.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών
(DGR, ADR/IATA, CODE IMDG).
Η σημασία τήρησης και ελέγχου των καθοριζομένων ορίων θερμοκρασίας (αλυσίδα ψύξης) είναι τεράστια, αφού
αποκλίσεις από τα όρια αυτά, μπορεί να αλλοιώσουν δραστικά το προϊόν. Η «αλυσίδα ψύξης», που σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να σπάει, περιλαμβάνει την προετοιμασία, τη μεταφορά και την προ-αναλυτική φάση της παραλαβής.
Επιπλέον, η διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων υφίσταται στη νομοθεσία του ΥΥΚΑ, (ΠΔ. 84/2001, σχ. 5 & τις
εξαιρέσεις αυτού).
• Η μεταφορά θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ.) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία
στην τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς
• Η διάρκεια της μεταφοράς θα υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς (λόγος, επείγον, ουσία)
• Θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, των οχημάτων και του εξοπλισμού
• Η μεταφορά θα φέρει συγκεκριμένα έγγραφα
• Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με βάση τις ειδικές προδιαγραφές/απαιτήσεις κάθε κατηγορίας μεταφοράς
βιολογικού υλικού (βλ. Πίνακα)
• Τα υλικά θα ασφαλίζονται για κάθε φθορά, απώλεια, αλλοίωση κλπ. Κατά την μεταφορά τους, και την ευθύνη
θα φέρει η μεταφορική εταιρεία καθώς και το κόστος αποζημίωσης του ελάχιστου κόστους ασκού αίματος ή
παραγώγου του
• Θα ακολουθούνται όσα προβλέπονται στην με την υπ. Αριθ. Πρωτ. Γ1α/Γ. Π οικ.:19233, Εγκύκλιο της Γενικής
Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, Δ/ση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α’ περί «Διακίνησης διαγνωστικών
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δειγμάτων»
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και δεν
περιέχει παθογόνους παράγοντες

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες
δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες

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.

Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελματικής κρίσης,
που θα βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, ενδημικές τοπικές συνθήκες και πηγές προέλευσης υλικού.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Περιγραφή έργου
Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά βιολογικών υλικών με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα
εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του
αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής / παράδοσης. Σε περίπτωση
επείγουσας μεταφοράς ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία.
Συγκεκριμένα: Δύο φορές την εβδομάδα
α) Μεταφορά βιολογικών δειγμάτων προς και από Γ.Ν. Κέρκυρας σε Μονάδες Υγείας των Ιωαννίνων, της Αττικής, της
Πάτρας .
β) Μεταφορά κλειστών ψυγείων από και προς το αεροδρόμιο Κέρκυρας, Ελ. Βενιζέλος Αθήνας, Ιωαννίνων.
γ) Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σε 4 θερμοκρασίες (2-80 C, 20-240 C, -20 ως -350 C, -700 C)
2. Όχημα μεταφοράς
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην με υπ. Αριθ. Πρωτ. Γ1α/Γ. Π οικ.:19233, Εγκύκλιο 1, της Γενικής Δ/σης Δημόσιας
Υγείας & Ποιότητας Ζωής, Δ/ση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α’ περί “Διακίνησης διαγνωστικών δειγμάτων”, παραμένουν σε
ισχύ όσα προβλέπονταν με εξαίρεση τις διατάξεις αναφορικά με τη μεταφορά διαγνωστικών δειγμάτων. Με το αρθ. 55
του Ν. 4368/2016 (σχετ. 2) καταργείται η παρ. 6 του αρθ. 19 του Ν. 3534/2007 που προέβλεπε την έκδοση αδειών
κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς με σκοπό την μεταφορά αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού. Σύμφωνα με το
σχετ. 5 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μεταφορές αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού
μπορούν να διενεργούνται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές για λογαριασμό τρίτων
(μεταφορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις ταχυμεταφορών). Σε κάθε περίπτωση, για τη μεταφορά των εξαιρουμένων
διαγνωστικών δειγμάτων αλλά και όλων των μολυσματικών ουσιών της κλάσης 6.2 δεν απαιτείται να χρησιμοποιούνται
οχήματα πιστοποιημένα κατά ADR και δεν έχουν εφαρμογή άλλες διατάξεις της ADR που αφορούν σε προδιαγραφές
οχήματος.
3. 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
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συνεχούς καταγραφής. Τα δεδομένα της θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και αναδρομικά
όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. Σε περίπτωση που το έργο απαιτεί την ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού υλικού
σε διαφορετικές θερμοκρασίες θα πρέπει αυτό να ζητείται από την Υπηρεσία. (Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του
καταγραφικού για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 διαφορετικές θερμοκρασίες).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Μυελός των οστών

15-25∘C

Δείγματα 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.
4. Συσκευασία
Δείγμα
Α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης
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.
Δυνητικά μολυσματικό:
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.
Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον
είναι μερικώς απομονωμένοι μεταξύ τους. 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. Δευτεροταγής συσκευασία
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). Ειδικά για τις αεροπορικές μεταφορές, ο μεταφορέας πρέπει να
διαθέτει όλες τις επιμέρους κατάλληλες συσκευασίες και ειδικούς θερμομονωτικούς θαλάμους που απαιτούνται για τη
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μεταφορά των βιολογικών υλικών για να διατηρείται σταθερά η κατάλληλη θερμοκρασία. Επίσης πρέπει να έχουν ειδική
σήμανση για την αποδοχή τους από τις αεροπορικές εταιρείες.(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.
• Δελτίο ατυχήματος
• Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης
• 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:
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.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Όλα τα απαιτούμενα προς απόδειξη των ανωτέρω, πιστοποιητικά.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΦΠΑ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΤΡΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ Ή ΑΡΓΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ*
ΑΝΑ ΚΟΥΤΙ*
(ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)
* Θα διευκρινίζεται και θα αποτυπωθεί στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς αν υπάρχει διαφοροποίηση στις
προσφερόμενες τιμές συσκευασίας για δρομολόγια προκαθορισμένα, έκτακτα και ανάλογα με τον προορισμό.
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