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                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ µε κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  Γενικό  Νοσοκοµείο  Πατρών  ,σύµφωνα  µε  την  αριθµ.  399/10-05-2018    απόφαση ∆ιοικητή   µε

Α∆Α:6ΟΤΨ46906Λ-ΟΨΖ  προτίθεται  να  προβεί  στην ανάθεση  ,  µε τη διαδικασία  της  δηµοσίευσης  στο

διαδίκτυο  και  τη  συλλογή  προσφορών  ,µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από

οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής.(η οποία δεν µπορεί να είναι υψηλότερη

αυτής  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  της  Ε.Π.Υ)  για  την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ    προϋπολογισµού 8500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ:

Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως αποστείλετε

Υπεύθυνη ∆ήλωση,βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΜΗΝΗ) 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Η διαδικασία µεταφοράς και διανοµής του αίµατος, πλάσµατος και των προϊόντων τους αποτελεί σηµαντικό

µέρος του συστήµατος ποιότητας των υπηρεσιών αιµοδοσίας προκειµένου να διασφαλίζεται η ποιότητα 

του αίµατος και των συστατικών του αίµατος. Κάθε ενέργεια µεταφοράς και αποθήκευσης

συµπεριλαµβανοµένης της παραλαβής και διανοµής καθορίζεται µε βάση τις διεθνείς και εθνικές νοµοθεσίες
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και τους κανόνες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής µε τους οποίους εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα

παράγονται και ελέγχονται σταθερά σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας που είναι κατάλληλα για τη χρήση 

για την οποία προορίζονται. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις µεταφοράς των επικίνδυνων εµπορευµάτων έχουν καθορισθεί από την

Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας σε συνεργασία µε εκπροσώπους: ·της επιστηµονικής και ιατρικής κοινότητας

(εµπειρογνώµονες για τα λοιµώδη νοσήµατα και την βιοασφάλεια) 

·του προγράµµατος περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών για τη σύµβαση της Βασιλείας που αφορά τον

έλεγχο της διασυνοριακής µεταφοράς και διάθεσης τοξικών αποβλήτων. 

·της σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που προσαρτήθηκε στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για  την

βιοασφάλεια. 

·της παγκόσµιας ταχυδροµικής ένωσης (Universal  Postal Union) 

·της οµάδας εµπειρογνωµόνων των Ηνωµένων Eθνών για την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων

(UNCETDG). 

 

Η κατανόηση του βαθµού κινδύνου (της πιθανότητας να προκαλέσουν βλάβη) και της πιθανότητας η βλάβη

να προκύψει κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ενός υλικού, είναι σηµαντική προκειµένου να διασφαλισθεί η 

υγεία όσων διαχειρίζονται τη µεταφορά τέτοιων υλικών. Πολλές φορές η αντίληψη του κινδύνου είναι πολύ

µεγαλύτερη από τον πραγµατικό κίνδυνο οδηγώντας σε καθυστερήσεις, οι οποίες µπορεί να έχουν 

σηµαντικές συνέπειες για τη δηµόσια υγεία.  Λαµβάνοντας αυτά υπόψη υιοθετήθηκε η αλλαγή του όρου της

οµάδας κινδύνου (risk group) µε αυτή της κατηγορίας των µολυσµατικών ουσιών (infectious substance). 

Οι ουσίες αυτές ταξινοµούνται πλέον, όσον αφορά τη µεταφορά τους, βάση των αρχών της εκτίµησης

κινδύνου και της αποσαφήνισης και απλοποίησης των απαιτήσεων συσκευασίας για κάθε µία από τις 

κατηγορίες µολυσµατικών ουσιών. Με αυτή τη λογική οι οδηγίες που προέκυψαν καθορίζουν τις απαιτήσεις

συσκευασίας προσφέροντας ένα επίπεδο ασφάλειας αντίστοιχο του βαθµού επικινδυνότητας του 

µεταφερόµενου εµπορεύµατος. Αυτό που έγινε σαφές ήταν ότι προγενέστερες ταξινοµήσεις είχαν βασισθεί

στους κινδύνους που ενέχουν οι συγκεκριµένες ουσίες στο περιβάλλον του εργαστηρίου, το 

οποίο όµως κατ' ουδένα τρόπο δεν αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο κατά την διάρκεια της µεταφοράς. 

Με αυτό το σκεπτικό, όσον αφορά τις µεταφορές, η κατηγορία των µολυσµατικών ουσιών (κλάση 6.2)

περιλαµβάνει : α) Μολυσµατικές ουσίες β) Βιολογικά προϊόντα γ) Καλλιέργειες δ) Γενετικά 

τροποποιηµένους µµικροοργανισµούς και οργανισµούς ε) Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα.

 Αυτές οι ουσίες, πάντα για τον σκοπό της µεταφοράς, ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: 

·κατηγορία Α : Μία µολυσµατική ουσία η οποία µεταφέρεται σε τέτοια µορφή ώστε, όταν συµβεί έκθεση σε

αυτή, µπορεί να προκαλέσει µόνιµη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε κατά τα

άλλα υγιείς ανθρώπους ή ζώα. 

(UN 2814 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ και UΝ 2900 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΖΩΑ µόνο) και µεταφέρονται µε συσκευασία τύπου Ρ620 µε όλα τα απαραίτητα
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συνοδευτικά έντυπα. 

·κατηγορία Β (UN 3373 "BIOΛOΓlKO ΥΛΙΚΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. ''), οι οποίες πρέπει να µεταφέρονται µε

συσκευασία τύπου Ρ650. 

 

Το αίµα και τα συστατικά/προϊόντα αίµατος, τα οποία έχουν συλλεχθεί µε σκοπό την µετάγγιση ή για την

παρασκευή προϊόντων αίµατος που Θα χρησιµοποιηθούν για µετάγγιση ή µεταµόσχευση, και που αποτελεί το

αντικείµενο των συγκεκριµένων προδιαγραφών, καθώς επίσης και ιστοί ή όργανα που θα χρησιµοποιηθούν

για µεταµόσχευση, εξαιρούνται από όλους τους διεθνείς κανονισµούς µεταφοράς επικίνδυνων ουσιών. 

Η συγκεκριµένη εξαίρεση αιτιολογείται µε το κάτωθι σκεπτικό: τα άτοµα που προφέρουν αίµα (αιµοδότες)

που προορίζεται για µετάγγιση υποβάλλονται σε διαλογή µέσω του, υποχρεωτικού κάθε φορά, ιατρικού 

ερωτηµατολογίου που επιτρέπει την εκτίµηση/αξιολόγηση της πιθανότητας παρουσίας στο αίµα τους

παθογόνων ως ελάχιστη. Αυτός ο / προφορικός έλεγχος διαλογής επαρκεί έτσι ώστε τα δείγµατα αίµατος, οι 

ιστοί ή τα όργανα που προορίζονται για µετάγγιση ή µεταµόσχευση να εξαιρούνται από     τους κανονισµούς

µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων (WHO/CDS/CSR/L ΥΟ/2004.9). Η συγκεκριµένη εξαίρεση

αποτυπώνεται µε σαφήνεια στα ακόλουθα: 

·Οδηγό της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για την µεταφορά 

επικίνδυνων ουσιών (Guidance οπ regulations for the Transport 

of infectious Substances 2011-2012 WHO/HSE/IHRl2010.8) 

·Ευρωπαϊκή συµφωνία για την οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων ADR 

·Στον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων Αγαθών, γνωστού ως /MDG Code (International Maritime

Dangerous Goods Code). 

·Τεχνικές Οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας- ∆ΟΠΑ (/CAO) 

·Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης,

Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορικής Ναυτιλίας για την προσέγγιση των νοµοθεσιών σχετικά µε τις

σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΦΕΚ 1874Β/2008) 

·Τροποποίηση του Π∆. 104/1999 σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής

της 7ης Απριλίου 2003, της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης ∆εκεµβρίου 2004 και της οδηγίας

2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεµβρίου 2006 για την τέταρτη, πέµπτη και έκτη προσαρµογή

αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών

των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΦΕΚ 781Β/2008) 

·Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας

Σεπτεµβρίου. 2010 για την πρώτη προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδό των παραρτηµάτων

της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε τις εσωτερικές 

µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΦΕΚ 37Β/2012) 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισµοί, όρων που χρησιµοποιούνται, οι οποίοι δεν είναι αυτονόητοι µε την έννοια ότι δεν έχουν αποδεκτή
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λεξικογραφική ερµηνεία. Ο ορισµός δεν έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα αλλά είναι βασικό µέρος κάθε προτύπου 

και συνιστώµενης πρακτικής στα οποία ο όρος χρησιµοποιείται, εφόσον µια αλλαγή στην έννοια του όρου θα

επηρέαζε την προδιαγραφή. 

«Αίµα», όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2002/98/ΕΚ (Άρθρο 3α) σηµαίνει το πλήρες αίµα που συλλέγεται από

ένα δότη και υποβάλλεται σε επεξεργασία είτε για µετάγγιση είτε για περαιτέρω παρασκευή. 

«Συστατικό αίµατος»,όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2002/98/ΕΚ (Άρθρο 3β) σηµαίνει ένα θεραπευτικό

συστατικό του αίµατος (ερυθρά αιµοσφαίρια, λευκά αιµοσφαίρια, αιµοπετάλια, πλάσµα), που µπορεί να 

παρασκευάζεται µε διάφορες µεθόδους. 

«Προϊόν αίµατος», όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2002/98/ΕΚ (Άρθρο 3γ) σηµαίνει κάθε θεραπευτικό προϊόν

που προέρχεται από το ανθρώπινο αίµα ή πλάσµα. 

«Επεξεργασία» όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2005/62/ΕΚ, σηµαίνει οποιοδήποτε στάδιο προετοιµασίας

συστατικού του αίµατος, που µεσολαβεί µεταξύ της συλλογής του αίµατος και της παροχής 

συστατικού του αίµατος. 

«∆ιανοµή», όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2002/98/ΕΚ (Άρθρο 3ια) σηµαίνει: η πράξη της παράδοσης

αίµατος και συστατικών αίµατος σε άλλα κέντρα αίµατος, νοσοκοµειακές τράπεζες αίµατος και 

παρασκευαστές προϊόντων προερχοµένων από το' αίµα και το πλάσµα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Οι συνθήκες µεταφοράς και διανοµής του αίµατος και των συστατικών του αίµατος καθορίζονται από την

Οδηγία 2004/33/ΕΚ (άρθρο 5 και παράρτηµα IV), η οποία ορίζει ότι η µεταφορά και η διανοµή σε όλα τα 

στάδια της αλυσίδας της αιµοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την

ακεραιότητα του προϊόντος. 

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 κι αποτελείται από τα ακόλουθα εµπλεκόµενα µέρη: 

1.Την Υπηρεσία Αιµοδοσίας/Κέντρο που πραγµατοποιεί την αρχική προετοιµασία και συσκευασία. 

2.Τον µεταφορέα ο οποίος παραλαµβάνει και µεταφέρει το συσκευασµένο προϊόν. 

 

3.Την Υπηρεσία Αιµοδοσίας/Κέντρο που παραλαµβάνει και αποσυσκευάζει τα προϊόντα 

Ο µεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει εµπειρία σε ανάλογου τύπου µεταφορές, να κατατεθούν σχετικά

έγγραφα 

Ο µεταφορέας θα πρέπει να υποστηρίζει το εν λόγο έργο µε αποκλειστική οµάδα διαχείρισης. 
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Ο µεταφορέας ασφαλίζει τα είδη που µεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και φέρει αποκλειστικά

την ευθύνη για κάθε ζηµιά που τυχόν υποστεί το µεταφερόµενο προϊόν. Το κόστος αποζηµίωσης 

προκύπτει µετά από υπολογισµό του ελάχιστου κόστους της µονάδας αίµατος/πλάσµατος/αιµοπεταλίων, το

οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε τη διαδικασία επεξεργασίας/παρασκευής του. Στον υπολογισµό του 

κόστους θα ληφθεί υπόψη η µέση Ευρωπαϊκή τιµή. 

Όλες οι αποστολές θα πρέπει να παρακολουθούνται µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων, ενώ τα στοιχεία

παράδοσης θα πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτα και διαθέσιµα. 

Ο µεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει ένα σχέδιο (διαδικασία) για την ανάκληση κάποιας αποστολής όταν ο

εντολέας διαπιστώνει απόκλιση από κάποια ποιοτική προδιαγραφή ή διαφαίνεται κάποιος κίνδυνος 

ιδιαίτερα σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις. Το σχέδιο (διαδικασία) πρέπει να προβλέπει και να

περιγράφει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, και να καθορίζει τον υπεύθυνο υλοποίησης καθώς τις 

υποχρεώσεις όλων των εµπλεκοµένων στο σχέδιο. 

Ο µεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει µηχανισµό αντιµετώπισης και ικανοποίησης εκτάκτων - επειγόντων

περιστατικών ζήτησης, ιδιαίτερα  σε ηµέρες αργιών και διακοπών.           . 

Ο µεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλες οι αποστολές παραλαµβάνονται και παραδίδονται από/προς τις

διευθύνσεις που ορίζει ο εντολέας. 

Τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται µόνο στις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας/Κέντρα Αίµατος για τα οποία

προορίζονται και σε πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο που υπογράφει το σχετικό έντυπο παραλαβής και θέτει 

την σφραγίδα της υπηρεσίας. 

Ο µεταφορέας οφείλει να ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα παραλαβών και παραδόσεων όπως αυτό έχει ορισθεί

από τον εντολέα.

Οι προγραµµατισµένες αποστολές ( έτσι όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες) θα πρέπει να

βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τελικού προορισµού το µέγιστο εντός 12 ωρών από την ώρα παραλαβής τους.

Για τυχόν απoκλίσεις, από το καθοριζόµενο από τον εντολέα πρόγραµµα παραλαβής ή παράδοσης, ο

µεταφορέας οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τηλεφωνικά τον εντολέα και να ακολουθεί έγγραφη 

ενηµέρωση (µε ηλεκτρονικό ταχυδρoµείο ή τηλεοµοιοτυπία). 

Ο µεταφορέας υποχρεούται στη συµµόρφωση µεταφοράς όπως αυτή ορίζεται από τον εντολέα. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την φυσική παράδοση των αποστολών (πχ δροµολόγια) είναι στην κρίση του

µεταφορέα, δεν επιτρέπεται όµως η παράλληλη µεταφορά αποστολών µε άλλα προϊόντα ευπαθή, 

επικίνδυνα, νωπά και µε ανεπαρκή συσκευασία ή µε οτιδήποτε άλλο έτσι όπως αυτά ορίζονται από τους

διεθνείς κανόνες ADR. 

Η µεταφορά θα πραγµατοποιείται µε συσκευασία που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της ακεραιότητας και της
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θερµοκρασίας αποθήκευσης του αίµατος και των συστατικών του αίµατος κατά τη διανοµή και µεταφορά 

τους ( Π.∆.25 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ και προς την Οδηγία

2005/62/ΕΚ (ΕΕL 256/1.10.2005) 

Ο µεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει στις υπηρεσίες Αιµοδοσίας/Κέντρα την απαραίτητη ποσότητα

διακριβωµένων συσκευασιών ειδικών προδιαγραφών για ελεγχόµενη θερµοκρασία, για τη διατήρηση του 

περιεχοµένου σε θερµοκρασίες µεταξύ +2°C έως + 6°C, σε θερµοκρασία δωµατίου (+20°C έως + 24°C), σε

συνθήκες κατάψυξης (-18°C έως - 25°C) έτσι όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Η διαδικασία συσκευασίας των αποστολών αποτελεί ευθύνη του αποστολέα και εκτελείται από τον ίδιο. 

Στην περίπτωση που πραγµατοποιούνται αλλαγές στα υλικά συσκευασίας ή στις ακολουθούµενες διαδικασίες,

θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις µε τα αρχικά προσφερόµενα Ο µεταφορέας πρέπει να διαθέτει

ικανό στόλο οχηµάτων και κατάλληλα εκπαιδευµένους οδηγούς. Πρέπει να περιλαµβάνονται και οχήµατα για 

µεταφορά σε ακραίες καιρικές συνθήκες (πληµµύρα, καύσωνας, χιόνι κ.λ.π) 

Τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να συντηρούνται (ιδιαίτερα το σύστηµα

κλιµατισµού) σε τακτά χρονικά διαστήµατα βάσει γραπτής διαδικασίας, να συµπληρώνονται και 

αρχειοθετούνται τα σχετικά έντυπα. 

Τους θερινούς µήνες οι καµπίνες των οχηµάτων µεταφοράς πρέπει να κλιµατίζονται συνεχώς και η

θερµοκρασία των καµπίνων να ελέγχεται και καταγράφεται περιοδικά. 

ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ 

Σε κάθε συσκευασία πρέπει να εσωκλείεται ή επισυνάπτεται έγγραφο (∆ελτίο αποστολής) βάσει του οποίου

πιστοποιείται η ηµεροµηνία, το είδος και η παραδιδόµενη ποσότητα, η αποστέλλουσα υπηρεσία καθώς 

και ο τελικός παραλήπτης. Αν κρίνεται αναγκαίο µπορεί να εσωκλείονται και ειδικά συνοδευτικά έγγραφα

όπως π.χ. πιστοποιητικά ελέγχου.Κάθε αποστελλόµενη συσκευασία θα πρέπει να είναι καλά 

συσκευασµένη, σφραγισµένη και να φέρει την σχετική ετικέτα µε επισήµανση για τις συνθήκες φύλαξης και

τον προορισµό καθώς και ότι πρόκειται για αίµα ή προϊόντα αίµατος. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το αίµα και τα προϊόντα του (έτσι όπως ορίζονται στην παρούσα) πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπο

ώστε: 

α) να αποφεύγεται η απώλεια των αναγνωριστικών τους στοιχείων 

β) να λαµβάνονται οι απαιτούµενες προφυλάξεις για την αποφυγή διαρροής ή θραύσης 

γ) να είναι ασφαλή και να µην εκτίθενται σε εκτός ορίων επίπεδα θερµοκρασίας, φωτός, υγρασίας ή σε άλλες

ανεπιθύµητες επιδράσεις ούτε σε µικροοργανισµούς ή άλλους επιβλαβείς οργανισµούς. 

Η προσφερόµενη συσκευασία πρέπει να έχει λάβει σχετική επικύρωση όσον αφορά τη διατήρηση της

συνιστώµενης θερµοκρασίας αποθήκευσης του προϊόντος για τον προτεινόµενο µέγιστο χρόνο και σε 
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ακραίες τιµές θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη µεταφορά. 

Οι προσφερόµενες συσκευασίες αντικαθίστανται µε ευθύνη του µεταφορέα όταν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς,

καταστροφής ή δεν είναι καθαρές. 

Η συσκευασία περιλαµβάνει: 

·Πιστοποιηµένη συσκευασία από µονωτικό υλικό που να κλείνει στεγανά (insulated box) 

·εξωτερική προστατευτική συσκευασία (χάρτινη ή από άλλο υλικό όπου αυτό είναι απαραίτητο) 

·τις απαραίτητες παγοκύστες 

·στατώ ή άλλο µέσο για την συσκευασία των δειγµάτων σε όρθια θέση 

·απορροφητικό υλικό (όπου χρειάζεται) 

·επαρκές µονωτικό υλικό που να επιτρέπει τη διατήρηση της θερµοκρασίας του περιεχοµένου για

τουλάχιστον 48 ώρες 

·απαραίτητες ετικέτες και λοιπά υλικά συσκευασίας. 

Οι συσκευασίες προσφέρονται σε τρία ενδεικτικά µεγέθη και για όλες τις απαιτούµενες θερµοκρασίες : 

·Για µεταφορά 10-20 δειγµάτων ή 2-5 µονάδων αίµατος (τύπος Α) 

·Για µεταφορά 21-50 δειγµάτων ή 6-10 µονάδων αίµατος (τύπος Β) 

·Για µεταφορά 51-100 δειγµάτων ή 11-20 µονάδων αίµατος(τύπος Γ) 

 

Για κάθε προϊόν (αίµα, πλάσµα, αιµοπετάλια, δείγµα) και τύπο συσκευασίας πρέπει να υπάρχουν οδηγίες

συσκευασίας, περιγραφή των εργασιών συσκευασίας, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε επικουρικής εργασίας,

και του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. 

Να κατατεθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης (validation) µέσω των οποίων εκδόθηκαν οι συγκεκριµένες

οδηγίες. 

Για συγκεκριµένες περιπτώσεις, που θα καθορίζονται από την αποστέλλουσα υπηρεσία αιµοδοσίας (µετά από

οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α), να προσφέρεται η προβλεπόµενη συσκευασία για την κατηγορία UΝ 3373 

Πηγή ψύξης είναι ειδικά gel-packs / παγοκύστες προστατευµένες µε πλαστικό ή χαρτόνι και µη ερχόµενες

απευθείας σε επαφή µε το προϊόν. 

Αποδεκτές παγοκύστες χωρίς τη σχετική επένδυση (πλαστικό ή χαρτόνι) εφόσον στον κύριο περιέκτη

περιλαµβάνεται· υλικό ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε το υπό µεταφορά προϊόν. 

Οι επαναχρησιµοποιούµενες παγοκύστες θα πρέπει να ελέγχονται για την ακεραιότητα τους. Αν παρατηρηθεί

βλάβη, τότε αντικαθίστανται µε νέες µε ευθύνη του µεταφορέα. 

Να προσδιορίζεται ο αναγκαίος χρόνος και η θερµοκρασία ψύξης των προσφερόµενων παγοκυστών για κάθε

προτεινόµενη συσκευασία, καθώς και ο απαραίτητος χρόνος που πρέπει να µεσολαβεί από την 

ψύξη της παγοκύστης µέχρι την τοποθέτηση της στην συσκευασία. 
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Να περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης και ο ακριβής αριθµός των παγοκυστών για κάθε προτεινόµενη

συσκευασία σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος, τον χρόνο µεταφοράς, την ποσότητα που 

µεταφέρεται, κλπ. 

1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

Τα προϊόντα ερυθροκυττάρων : πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία από +2°C έως + 6°C. Η

θερµοκρασία των ασκών των ερυθροκυττάρων δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τους +1°C, ούτε να

υπερβαίνει τους +10 °C. Στο τέλος του µέγιστου χρόνου µεταφοράς των 24 ωρών η θερµοκρασία δεν έχει

ξεπεράσει τους + 10°C ακόµα και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40 °C 

Τα προϊόντα αιµοπεταλίων: Η ανακίνηση των αιµοπεταλίων µπορεί να διακοπεί (προσοµοίωση συνθηκών

µεταφοράς) για διάστηµα έως 24 ώρες είτε ενιαίο είτε σε δύο ή τρείς περιόδους χωρίς µεγάλη επίπτωση 

στην ιn νίνο ποιότητα των αιµοπεταλίων. Τα προϊόντα αιµοπεταλίων πρέπει να µεταφέρονται σε µονωµένο

περιέκτη µε στοιχεία σταθεροποίησης της θερµοκρασίας, τα οποία θα εξασφαλίζουν ότι η θερµοκρασία κατά

τη µεταφορά θα είναι κατά το δυνατόν πλησιέστερα στη συνιστώµενη θερµοκρασία αποθήκευσης (+200C

έως +24°C). Ο χρόνος µεταφοράς χωρίς ανακίνηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Ο τύπος

συσκευασίας µπορεί να τροποποιείται ανάλογα µε τον αριθµό αιµοληψιών 

Οι ακριβείς ώρες και ηµέρες  παραλαβής από κάθε υπηρεσία θα καθοριστούν από την Νοσοκοµειακή 

Υπηρεσία  Αιµοδοσίας, και µπορεί να περιλαµβάνουν και Σαββατοκύριακα και αργίες. 

 

Πιο συγκεκριµένα η Ν. Υ. Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» χρειάζεται: 

 

α) 1 πρωινό δροµολόγιο για µεταφορά αίµατος και προϊόντων αυτού από το Κέντρο Αίµατος του

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείο Πατρών στο Ρίο προς την Υπηρεσία Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο

ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ», όποτε είναι ανάγκη.

 

β)  1 πρωινό δροµολόγιο δύο φορές την εβδοµάδα (∆ευτέρα και Τετάρτη) για µεταφορά αίµατος

και προϊόντων από τις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας των Νοσοκοµείων των Ιωαννίνων, Αγρινίου, Μεσολογγίου

προς την Υπηρεσία Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ», όποτε είναι ανάγκη.

 

γ) 1 πρωινό δροµολόγιο δύο φορές την εβδοµάδα (Τρίτη και Πέµπτη) για µεταφορά αίµατος και

προϊόντων από τις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας των Νοσοκοµείων του Πύργου, Αµαλιάδας, Κυπαρισσίας,

Καλαµάτας, Τριπόλεως και Κορίνθου προς την Υπηρεσία Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ», όποτε είναι ανάγκη. 

 

δ) 1 πρωινό δροµολόγιο δύο φορές την εβδοµάδα (Τρίτη και Πέµπτη) για µεταφορά αίµατος και

προϊόντων από την Υπηρεσία Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» προς το ΕΚΕΑ και

προς τις Υπηρεσίες Αιµοδοσίας της Αττικής (πχ. Γενικό Κρατικό Αθηνών, Αττικό, Ασκληπιείο
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Βούλας κλπ).

 

δ) Σε περίπτωση επείγουσας µεταφοράς, (πχ. Επείγουσα µετάγγιση απόγευµα ή

Σαββατοκύριακο) η µεταφορική εταιρεία θα πρέπει να παραλάβει τους ασκούς από την Υπηρεσία

Αιµοδοσίας (πχ. Καλαµάτα) που θα υποδείξει η Υπηρεσία Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» 

και να τους παραδώσει σε αυτήν εντός 8 ωρών.

Το κόστος καθορίζεται ανά δροµολόγιο και ο αριθµός των µεταφεροµένων µονάδων υπολογίζεται ετησίως

περίπου στις 800 µονάδες προϊόντων αίµατος.

 

Σχετικά µε την µεταφορά των δειγµάτων του µοριακού ελέγχου (έως 1000 δείγµατα τον µήνα) απαιτούνται

τα ακόλουθα :

 

1 δροµολόγιο σε καθηµερινή βάση, Κυριακή και Αργία  από την Υπηρεσία Αιµοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» προς το Κέντρο Αίµατος του Πανεπιστηµιακού Πατρών στο Ρίο για τα δείγµατα που

αφορούν τον µοριακό έλεγχο των µεταδιδοµένων µε το αίµα νοσηµάτων, ενώ για τα δείγµατα που αφορούν

τον µοριακό έλεγχο για τον ιό του ∆υτικού Νείλου η καθηµερινή µεταφορά τους θα γίνεται, για όσο διάστηµα

απαιτείται, προς το οριζόµενο από το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας ΚΜΕ.  

 

 

        ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ      ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ      ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ      ΥΛΙΚΟΥ  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ                                            ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

               

1) Ολικό  Αίµα                                                   + 2 έως  + 60C 

 

2) Ερυθροκύτταρα                                            + 2 έως  + 60C               

 

Η θερµοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους  + 100 C  στο τέλος του   µέγιστου χρόνου µεταφοράς  

3) Αιµοπετάλια                                                 + 20 έως  + 240C

Η θερµοκρασία κατά την µεταφορά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη στην  συνιστώµενη

θερµοκρασία αποθήκευσης

4) Πλάσµα πρόσφατα  κατεψυγµένο             -18  έως -250C

5) Κρυοκαθίζηµα                                               -18  έως -250C

Η θερµοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους  - 180 C  κατά την µεταφορά

6) Πλάσµα για κλασµατοποίηση                    -200 C έως -150 C 

για χρόνο όχι περισσότερο από 72 ώρες  

7) Συνοδευτικά δείγµατα                                     +2 έως  +60 C
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8) Κατεψυγµένα  δείγµατα                                      - 200 C

2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ  

Τα δείγµατα αίµατος που προέρχονται από λοιπά εργαστήρια-κλινικές, τα οποία αποστέλλονται στη Αθήνα,

θα εντάσσονται στο τακτικό πρόγραµµα αποστολής προϊόντων αίµατος της Υπηρεσίας Αιµοδοσίας στην

Αθήνα, το οποίο εκτελείται Τρίτη και Πέµπτη. Σε περίπτωση µη αποστολής προϊόντων αίµατος από την Ν.Υ.

Αιµοδοσίας, το τακτικό δροµολόγιο µπορεί να αφορά µόνο τις ανάγκες των λοιπών εργαστηρίων και κλινικών.

Οι συνθήκες µεταφοράς και φύλαξης καθώς και οι ώρες παραλαβής θα ορίζονται από τα αντίστοιχα τµήµατα

σε συνεννόηση µε την µεταφορική εταιρεία.

Τα Νοσηλευτικά τµήµατα τα οποία εντάσσονται στο τακτικό πρόγραµµα αποστολής προϊόντων αίµατος της

Υπηρεσίας µε την ταυτόχρονη αποστολή δειγµάτων αίµατος ή βιολογικού υλικού  είναι:

Α) δύο (2) εβδοµαδιαίες αποστολές, µε µια (1) εβδοµαδιαία αποστολή στο ∆ηµόκριτο ή σε  άλλο

Νοσοκοµείο της Αθήνας.

Β) Το Νεογνικό Τµήµα, µε δύο (2) εβδοµαδιαίες αποστολές στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Γ) Η ΜΕΘ, µε µία µηνιαία αποστολή στο Παστέρ ή σε άλλο  Νοσοκοµείο της Αθήνας.

∆)Η Νοσηλευτική Μονάδα Θώρακος, µε  δύο (2) εβδοµαδιαίες αποστολές προς Αθήνα.

Η τιµολόγηση θα γίνεται µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα,  µε βάση τα Έντυπα Μεταφοράς 

Βιολογικών Υλικών (έγγραφα παραλαβής – µεταφοράς και  παράδοσης).

3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΕ   ΕΚΤΑΚΤΗ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΒΑΣΗ  

Η έκτακτη αποστολή δειγµάτων ασθενών για διαγνωστικούς λόγους σε διάφορα εργαστήρια-κλινικές στην

Αθήνα προϋποθέτει:

α) Αίτηµα στο γραφείο διαχείρισης υλικού, σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα δοθούν από τις οικονοµικές

υπηρεσίες προς τα τµήµατα, και

β) συντονισµό µε το τακτικό πρόγραµµα αποστολής στην Αθήνα.
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Οι συνθήκες µεταφοράς και φύλαξης καθώς και οι ώρες παραλαβής θα ορίζονται από τα αντίστοιχα τµήµατα

σε συνεννόηση µε την µεταφορική εταιρεία.

Η εξαιρετικά επείγουσα αποστολή δειγµάτων ασθενών, εκτός του τακτικού προγράµµατος, θα γίνεται σε

περίπτωση ασθενούς, του οποίου η κατάσταση χρήζει άµεσης θεραπευτικής παρέµβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Οι προσφορές (ΚΛΕΙΣΤΕΣ) να αποστέλλονται µέχρι 16-05-2018   ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00πµ  στο

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ και να αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθµός

πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α της  υπηρεσίας ,  καθώς επίσης ο  κωδικός  CPV της υπηρεσίας

(όπου αυτός υπάρχει) ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ.,όπου και θα γίνει

το ανοιγµα των προσφορών θα γίνει  από την επιτροπή αξιολόγησης όπως αυτή ορίσθηκε µε την αριθµ.

53/2017 απόφαση ∆Σ µε Α∆Α 68Σ74690Λ-ΑΑΙ.

Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίµηνο.

                                                                               Ο ∆ιοικητής 

                                                                          Θεόδωρος Σερεµέτης 
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