
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6
η̋

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (6
η̋

 ΥΠΕ) 
 

Διακήρυξη 05/2019 

 

για Σύμβαση Υπηρεσιών Μεταφορά̋ Βιολογικού Υλικού των  

ΚΚ έέ νν ττ ρρ ωω νν   ΥΥ γγ εε ίί αα ̋̋   ττ ηη ̋̋   66
ηη ̋̋

  ΥΥ ΠΠ ΕΕ  (CPV: 60000000-8) 

 

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 351.840,00 

Ευρώ χωρί̋ ΦΠΑ (με ΦΠΑ 436.281,60€)  για δύο (2) έτη 

με κριτήριο κατακύρωση̋ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμή̋ 

ΠΑΤΡΑ, 19-09-2019 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 36573 

ΑΔΑΜ: 

ΑΔΑ: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου τη̋ Σύμβαση̋  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 6
η̋

 

ΥΠΕ 

Γενικέ̋ και ειδικέ̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ μεταφορά̋ αίματο̋ και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών 

υλικών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγεία̋ τη̋ 6
η̋

 Υ.Π.Ε (Νοσοκομεία-Κέντρα Υγεία̋), 

συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αιμοδοσία̋, συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίματο̋ και 

παραγώγων αυτού για μετάγγιση και στη  διακίνηση βιολογικών δειγμάτων και βιολογικών προϊόντων για 

διαγνωστικού̋, θεραπευτικού̋ και ερευνητικού̋ σκοπού̋ (πίνακα̋ Ι). 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθούν την σπουδαιότητα τη̋ μεταφορά̋ 

των παραπάνω υλικών, για: 

ü Την εξασφάλιση τη̋ ακεραιότητα̋ και τη̋ σωστή̋ συντήρηση̋ του μεταφερόμενου βιολογικού 

υλικού, 

ü Την δημιουργία συγκεκριμένη̋ διαδικασία̋ μεταφορά̋ ανάλογα με το είδο̋ του βιολογικού 

υλικού και του̋ αντίστοιχου̋ χρονικού̋ περιορισμού̋ και 

ü Τον σεβασμό τη̋ Υγιεινή̋ και Ασφάλεια̋ για την διαφύλαξη τη̋ Δημόσια̋ Υγεία̋ και του 

Περιβάλλοντο̋, 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 του̋ κανόνε̋ ορθή̋ πρακτική̋ (GMOs), την αναφερόμενη ω̋ ψυκτική αλυσίδα (Cold Chain) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία̋ (W.H.O.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR, ADR /οδική μεταφορά, 

ΙΑΤΑ/ αεροπορική μεταφορά, Code IMDG/ θαλάσσια μεταφορά). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ολικό αίμα 

Ερυθροκύτταρα 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο 

Δείγματα πλάσματο̋ / ορού 

Μυελό̋ των οστών 

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματο̋ 

Καλλιέργειε̋ 
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Βιοψίε̋ 

Φαρυγγικό επίχρισμα 

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

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA) 

 

 

                                                ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

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 τι̋ 

ανά διετία αναθεωρήσει̋ του, 94/55/ΕΚ με τι̋ αναθεωρήσει̋ 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, Γενική̋ Διεύθυνση̋ Μεταφορών, Τμήματο̋ Οδικών Μεταφορών) και με 

απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφορά̋. 

Ø Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, όπω̋ τροποποιήθηκε με το Ν.4368/2016 (άρθρο 55), 

οι σχετικέ̋ διατάξει̋ του οποίου να αναφέρονται στη σύμβαση (να κατατεθεί λίστα οχημάτων που 

θα αναλάβουν το έργο). 

Ø Να διαθέτει αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στη μεταφορά βιολογικού υλικού, εκπαιδευμένο 

προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό (να κατατεθεί πελατολόγιο).  

Ø Η διάρκεια τη̋ μεταφορά̋ να υπόκειται σε συγκεκριμένου̋ χρονικού̋ περιορισμού̋, που 

υπαγορεύονται από τη φύση τη̋ μεταφερόμενη̋ ουσία̋ και το λόγο τη̋ μεταφορά̋ (π.χ. 

επείγουσα μετάγγιση). 

Ø Να τηρούνται οι κανόνε̋ Υγιεινή̋ και Ασφάλεια̋ του προσωπικού, του οχήματο̋ και του 

εξοπλισμού.  

Ø Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφορά̋.  

Ø Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τι̋ εν λόγω μεταφορέ̋ (να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό). 

Ø Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τι̋ ειδικέ̋ απαιτήσει̋/προδιαγραφέ̋ κάθε κατηγορία̋ 

βιολογικού υλικού (Πίνακα̋ ΙΙ).  

Ø 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 κόστο̋ τη̋ αποζημίωση̋ να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου κόστου̋ του 

ασκού, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την επεξεργασία του κατεστραμμένου αίματο̋ ή 

παραγώγου. (Να κατατεθεί το αντίστοιχο ασφαλιστήριο). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007) 

       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                          ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α. ΜΗ   ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλε̋ τι̋ γνωστέ̋ διαθέσιμε̋ 

δοκιμασίε̋ και δεν περιέχει παθογόνου̋ παράγοντε̋. Πχ. 

Μονάδε̋ ερυθρών προ̋ μετάγγιση 

ΑΔΑ: ΩΧΨΣ469ΗΔΜ-ΨΒΠ

19PROC005607814 2019-09-25



Σελίδα 39 από 64 

 

 

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) 

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλε̋ τι̋ γνωστέ̋ διαθέσιμε̋ 

δοκιμασίε̋ ότι περιέχει παθογόνου̋ παράγοντε̋ . Π.χ. Δείγμα 

αίματο̋ για διαγνωστικό έλεγχο. 

 

 

 

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλε̋ τι̋ γνωστέ̋ διαθέσιμε̋ 

δοκιμασίε̋ ότι περιέχει παθογόνου̋ παράγοντε̋ που 

μπορούν να προκαλέσουν - μετά από έκθεση σε αυτού̋- 

μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά τη̋ ζωή̋ ή θανατηφόρα 

ασθένεια σε κατά άλλα υγιεί̋ ανθρώπου̋. Π.χ. Ορό̋ φορέα 

HIV. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

       1)Περιγραφή έργου 

Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλή̋ μεταφορά αίματο̋, πλάσματο̋ και λοιπών βιολογικών υλικών με 

βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον 

Διαγωνισμό και κατόπιν γραπτή̋ συνεννοήσεω̋ του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με 

του̋ χρόνου̋ και τα σημεία παραλαβή̋/ παράδοση̋. Σε περίπτωση επείγουσα̋ μεταφορά̋ (πχ. 

διακίνηση αίματο̋ για επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχο̋ θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την 

υπηρεσία. 

Πιο αναλυτικά το έργο τη̋ διακίνηση̋ θα περιλαμβάνει: 

α) Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να καλύπτει άμεσα τι̋  Μονάδε̋ Υγεία̋ τη̋ 6
η̋

 Υ.Π.Ε με τι̋ συσκευασίε̋ 

για την μεταφορά βιολογικών δειγμάτων μολυσματικών ή δυνητικά μολυσματικών. 

β) Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να καλύπτει τη δυνατότητα    ταυτόχρονη̋  μεταφορά̋ ασκών αίματο̋, 

παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων σε 4 διαφορετικέ̋ θερμοκρασίε̋. 

γ) Το σύνολο τη̋ διακίνηση̋ (παραλαβή – μεταφορά – παράδοση) θα πρέπει να εκτελείται 

αποκλειστικά από την ανάδοχη εταιρία. 

2) Όχημα μεταφορά̋  

Ο ανάδοχο̋ θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στόλο οχημάτων για κάθε προορισμό. Σε προσφορέ̋ που 

αφορούν άνω του̋ ενό̋ νοσοκομείου ,οι συμμετέχοντε̋ πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρία(3) 

κατάλληλα οχήματα. Τα οχήματα μεταφορά̋ πρέπει να υπόκεινται στον Ν. 3534/07, όπω̋ 

τροποποιήθηκε με το Ν.4368/2016 (άρθρο 55), και 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 τι̋ οδηγίε̋ για την διαχείριση βιολογικού υλικού. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε διαρροή̋ βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί 

άμεσα πριν την επόμενη χρήση.  

Εντό̋ του οχήματο̋ απαγορεύεται: 

· Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη 
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· Η είσοδο̋ και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού 

· Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία 

· Η χρήση συσκευών με φλόγα Ν 

Επίση̋ οι συμμετέχοντε̋ πρέπει  να καταθέσουν αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων των 

οχημάτων(άδειε̋ κυκλοφορία̋, πιστοποιητικά καταλληλόλητα̋). 

 

3) Εξοπλισμό̋ οχήματο̋ 

 O εξοπλισμό̋ του οχήματο̋ πρέπει να είναι τοποθετημένο̋ 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 συντήρηση̋ βιολογικών υλικών 

 Ο θάλαμο̋ συντήρηση̋ πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασία̋ για κάθε 

είδο̋ βιολογικού υλικού (Πίνακα̋ ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει την 

διατήρηση τη̋ θερμοκρασία̋ για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από τι̋ εξωτερικέ̋ 

περιβαλλοντολογικέ̋ συνθήκε̋. Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται με 

τακτικού̋ ελέγχου̋ και διαδικασίε̋ συντήρηση̋. Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για 

την επίτευξη τη̋ θερμοκρασία̋ τα μέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μεταφερόμενο 

βιολογικό υλικό. Ο θάλαμο̋ πρέπει να είναι πιστοποιημένο̋: 

· 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 (Να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προ̋ το όχημα - προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να 

παραμείνει σταθερή – ο ανάδοχο̋ πρέπει να κάνει χρήση μόνο ειδικών φορητών μέσων κατάλληλων 

για τη μεταφορά βιολογικού υλικού με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του 

θαλάμου συντήρηση̋. 

3.2 Παρακολούθηση θερμοκρασία̋ 

 Οι συνθήκε̋ θερμοκρασία̋ πρέπει να παρακολουθούνται με πιστοποιημένε̋ συσκευέ̋ καταγραφή̋ 

των δεδομένων τη̋ θερμοκρασία̋ σε πραγματικό χρόνο (Να κατατεθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό). Το 

καταγραφικό πρέπει είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο για συνεχή παρακολούθηση από τον 

οδηγό του οχήματο̋, με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερμό και δυνατότητα 24ωρη̋ συνεχού̋ 

καταγραφή̋. Τα δεδομένα τη̋ θερμοκρασία̋ 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 διαφορετικέ̋ θερμοκρασίε̋ θα πρέπει αυτό να ζητείται 

από την Υπηρεσία. (Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού για την ταυτόχρονη 

μεταφορά σε 4 διαφορετικέ̋ θερμοκρασίε̋ 2 - 8°C, 20-24°C, -20 έω̋ -35°C, +37°C ή/και -70°C). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

          ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ       ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Ολικό αίμα 2-6 C 

Ερυθροκύτταρα 2-6 C 

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24 C 

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -20 έω̋ -35 C 

Δείγματα πλάσματο̋ / ορού 2-8 C / -20 έω̋ -35 C/ -70 C  

ΑΔΑ: ΩΧΨΣ469ΗΔΜ-ΨΒΠ

19PROC005607814 2019-09-25



Σελίδα 41 από 64 

 

Μυελό̋ των οστών 15-25 C 

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8 C 

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματο̋ 2-8 C 

Καλλιέργειε̋ 15-25 C/ 37 C 

Βιοψίε̋ 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 

 

Σημ: Στι̋ παραπάνω περιπτώσει̋ το επίπεδο θερμοκρασία̋ καθορίζεται από το είδο̋ και το πρωτόκολλο 

τη̋ επιστημονική̋ δοκιμασία̋. 

 3.3 Ειδικό̋ εξοπλισμό̋  

 3.3.1 Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπω̋ πχ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει:  

· Πυροσβεστήρα̋ 2kg ξηρά̋ σκόνη̋, ο οποίο̋ πρέπει να συντηρείται ετησίω̋ και να διαθέτει ημερομηνία 

λήξη̋ σε διακριτό σημείο. 

· Προειδοποιητικέ̋ πινακίδε̋. 

· Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία. 

· Χιονοαλυσίδε̋ 

· Κουτί πρώτων βοηθειών 

· Απορροφητικό υλικό 

· Νερό 

· Απολυμαντικό με βάση το χλώριο 

· Αντισηπτικό χεριών 

· Κολλύριο ματιών 

· Γάντια μια̋ χρήσεω̋ 

· Γάντια για χρήση σε χαμηλέ̋ θερμοκρασίε̋ 

· Προστατευτικά γυαλιά 

· Μάσκα μια̋ χρήση̋ 

· Δοχείο κλινικών απορριμμάτων 

 3.3.2 Για μεγαλύτερη ασφάλεια στην διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άμεση αντιμετώπιση 

επειγόντων περιστατικών απαιτείται η χρήση συστήματο̋ GPS με δυνατότητα παρακολούθηση̋ σε 

πραγματικό χρόνο τόσο τη̋ γεωγραφική̋ θέση̋ όσο και τη̋ θερμοκρασία̋ εσωτερικά των θαλάμων 

θερμοσυντήρηση̋. (Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση GPS που θα απεικονίζει τη γεωγραφική θέση του 

οχήματο̋ και τι̋ τέσσερι̋ θερμοκρασίε̋ των θαλάμων θερμοσυντήρηση̋ 2 - 8°C, 20-24°C, - 20 έω̋ -35°C, 

+37°C ή/και -70°C). 

 

4)Συσκευασία  

4.1 Ασκοί αίματο̋ και παράγωγα αυτού  
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Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίματο̋ και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση ειδικών 

πιστοποιημένων δοχείων μεταφορά̋ αίματο̋-πλάσματο̋-αιμοπεταλίων με ισχυρή μόνωση για διατήρηση 

σταθερή̋ τη̋ θερμοκρασία̋ ανεξάρτητα από τι̋ περιβαλλοντολογικέ̋ συνθήκε̋. Το χρησιμοποιούμενο 

ψυκτικό υλικό για τι̋ μονάδε̋ ολικού αίματο̋-ερυθρών-πλάσματο̋ δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση 

επαφή με του̋ μεταφερόμενου̋ ασκού̋.  

Σημείωση: H χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π.Ο.Υ. για την ασφαλή 

μεταφορά αίματο̋ και παραγώγων αυτού.  

Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στι̋ συνθήκε̋ αποθήκευση̋ και 

μεταφορά̋. Κατά τη διάρκεια τη̋ μεταφορά̋, η θερμοκρασία των αιμοπεταλίων πρέπει να διατηρείται 

όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευση̋ που είναι +20°C έω̋ +24°C 

(μέση συνιστώμενη θερμοκρασία +22°C) και ο χρόνο̋ μεταφορά̋ θα πρέπει να μην υπερβαίνει τι̋ 24 

ώρε̋. Σχετικά με τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να 

ισχύουν οι γενικέ̋ συνθήκε̋ προσαρμοσμένε̋ στι̋ ανάγκε̋ του κάθε μεταφερόμενου ανθρωπίνου ιστού.  

 

4.2 Μολυσματικό ή διαγνωστικό δείγμα  

v Πρωτοταγή̋ συσκευασία / περιέκτη̋  

1) Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτη̋ τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μια̋ χρήσεω̋, με ερμητικό 

και μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα. Ο 

σάκο̋ να έχει δύο θήκε̋ μια για το δείγμα και μια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.  

Σημείωση: To παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη. 

2) Δυνητικά μολυσματικό: Ω̋ άνω.  

Πολλοί περιέκτε̋ μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι μερικώ̋ 

απομονωμένοι μεταξύ του̋. 

3) Σε περίπτωση μεταφορά̋ υγρού δείγματο̋, ο περιέκτη̋ (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 δείγματο̋ και να το 

μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξη̋ του περιέκτη. 

v Δευτεροταγή̋ συσκευασία 

 Στη συνέχεια ο περιέκτη̋ ή οι περιέκτε̋ τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο μεταφορά̋ 

πολλαπλών χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία τη̋ 

ακεραιότητα̋ του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.  

Όλε̋ οι ανωτέρω συσκευασίε̋ πρέπει να είναι πιστοποιημένε̋ για την μεταφορά μολυσματικών και 

δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίε̋ -40 C έω̋ 55 C και 

πίεση έω̋ 95kPa και να φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητα̋ (βιολογικά επικίνδυνο). 

(Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά από ανεξάρτητη αρχή). 

 

5) Έγγραφα μεταφορά̋  

Η εταιρεία μεταφορά̋ να εκδίδει με ευθύνη τη̋ οποιαδήποτε παραστατικά, φορτωτικέ̋ και άλλα 

απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά.  

Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:  

· Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο μεταφορά̋, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα 

και παραλήπτη, είδο̋/ποσότητα/όγκο̋/ θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Στην 

περίπτωση μεταφορά̋ μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών υλικών το τριπλότυπο πρέπει να 
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αναφέρει την συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού με βάση την νομοθεσία 

περί επικινδυνότητα̋. 

· Δελτίο ατυχήματο̋.  

· Γραπτέ̋ οδηγίε̋ φόρτωση̋, μεταφορά̋ και εκφόρτωση̋. 

       · Πιστοποιητικό εκπαίδευση̋ κατά ADR του οδηγού 

(Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά). 

 6)Προσωπικό μεταφορά̋ 

 Ο ανάδοχο̋ πρέπει να διαθέτει επαρκή προσωπικό (για όλου̋ του̋ προορισμού̋, αλλά και για 

ταυτόχρονα δρομολόγια), κατάλληλα εκπαιδευμένο για το είδο̋ του έργου. Το υπεύθυνο προσωπικό 

για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο στι̋ μεταφορέ̋ βιολογικού 

υλικού (Να κατατεθεί η αντίστοιχη λίστα). Η εκπαίδευση του πρέπει να περιλαμβάνει:  

Ø Την συνεχή του επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων 

ουσιών και τη σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών  

Ø Τι̋ συνθήκε̋ χειρισμού, μεταφορά̋ και θερμοκρασία̋ ανά είδο̋ βιολογικού υλικού 

Ø Του̋ κανόνε̋ Υγιεινή̋ και Ασφάλεια̋ που πρέπει να τηρούν 

Ø Του̋ εκτιμώμενου̋ κινδύνου̋ κατά την μεταφορά κάθε κατηγορία̋ βιολογικού υλικού καθώ̋ 

και την διαδικασία αντιμετώπιση̋ έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από 

αυτού̋ του̋ κινδύνου̋. 

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

δικαιολογητικά:  

1. Πιστοποιητικό για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφορά̋ με τα πρότυπα του WHO 

2. Πιστοποιητικό για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφορά̋ από ανεξάρτητο φορέα με τον 

κανονισμό ADR  

3. Εκτύπωση καταγραφικού θερμοκρασία̋ για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 διαφορετικέ̋ 

θερμοκρασίε̋ (π.χ. 2 - 8°C, 20 - 24°C, -20 έω̋ -35°C, +37°C ή/και -70 °C). 

4. Λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το έργο τη̋ μεταφορά̋ και άδειε̋ κυκλοφορία̋ των οχημάτων 

αυτών όπου θα αναγράφεται η αποκλειστική χρήση του οχήματο̋ για μεταφορά αίματο̋ πλάσματο̋ 

και βιολογικού υλικού.  

5. Δελτίο ατυχήματο̋  

6. Τριπλότυπο μεταφορά̋  

7. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2008 για την μεταφορά βιολογικών ουσιών 

8. Δείγμα σάκου για την μεταφορά ενό̋ σωληναρίου όπω̋ περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.(1). 

9. Δείγμα σάκου για την μεταφορά 1 - 6 σωληναρίων όπω̋ περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.(2).  

10. Δείγμα απορροφητική̋ θήκη̋ όπω̋ περιγράφεται στην παράγραφο 4.2(30. 

11. Πιστοποιητικό για την συμμόρφωση των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR από ανεξάρτητο 

φορέα  

12. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματική̋ κατάρτιση̋ κατά ADR των οδηγών  

13. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματική̋ κατάρτιση̋ κατά ADR του Συμβούλου Ασφαλεία̋ 

14. Εκτύπωση του GPS όπου θα απεικονίζονται η γεωγραφική θέση του οχήματο̋ και οι θερμοκρασίε̋ 

μεταφορά̋  

15. Πελατολόγιο με αναφορά στο είδο̋ και την διαρκεία̋ του έργου  
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16. Έντυπο εβδομαδιαίου ελέγχου εξοπλισμού οχήματο̋. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των 436.281,60 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμό̋ χωρί̋ ΦΠΑ: € 351.840,00 €,   ΦΠΑ : 84.441,60 €). 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6η̋ ΥΠΕ 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΤΜΗΜΑ 1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 128.640,00 € 159.513,60 € 

2 ΤΜΗΜΑ 2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 47.280,00 € 58.627,20 € 

3 ΤΜΗΜΑ 3 ΗΠΕΙΡΟΥ 79.440,00 € 98.505,60 € 

4 ΤΜΗΜΑ 4 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 96.480,00 € 119.635,20 € 

 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσει̋-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσει̋ 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση τη̋ υπηρεσία̋ στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ 

αρχική̋, καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται. 

β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, 

καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ 

αρχική̋ καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Υπέρ Ψυχική̋ Υγεία̋ 2% επί τη̋ καθαρή̋ αξία̋. 

στ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματο̋ αξία̋ 8% επί του καθαρού ποσού. 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Το περιεχόμενο του αρχείου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), ω̋ αρχείο PDF, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ω̋ αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋. Tο αρχείο XML 

αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω τη̋ υπηρεσία̋ 

eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση του̋. 
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