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Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 3329/05
2. του Ν.4152/2013
3. του Ν.4250/2014
4. του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. του Ν. 4782/2021 άρθρο 50
6. την Υπ. αριθμ. 43/24-11-2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ του Γ.Ν Ηλείας (θέμα 2Ο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή τεχνικοοικονομικών προσφορών για
τις ανάγκες της Ν.Μ Αμαλιάδας, για την υπηρεσία «Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού» ως κάτωθι:

α/α

Περιγραφή

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
CPV:60000000-8
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :23.000,00€

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΑ (1)
ΕΤΟΣ

Παρατηρήσεις/τεχνικές
προδιαγραφές
Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Τρόπος υποβολής προσφορών :
Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 10-12-2021 ώρα 14:00 μ.μ.
Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση
των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των
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αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και
έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που
εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.
Σημειώνεται ότι :
1. H τεχνική προσφορά ( κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της
προσφοράς) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”
του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Απαραίτητη και η
συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι. Η
οικονομική προσφορά κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της
προσφοράς) σε δύο 2 αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) συντάσσεται με βάση το
αναγραφόμενο στην παρούσα πρόσκληση κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Ι: Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός
παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο
κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση
που δεν υπάγεται σε αυτά.
2. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
3. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης
υλικών.
4. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής. Με τον ανάδοχο
θα συναφθεί σύμβαση χρονικής διάρκεια ενός (1) έτους.
5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
6. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική
παραλαβή της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή
της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).
Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν.
3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
9. Τρόπος παράδοσης - παραλαβής :
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
10. Ειδικοί όροι συμμετοχής :
 Ο ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και
απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού
υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση
υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη
παράδοσης των υλικών.
 Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική
κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της
τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η
κατακύρωση/ανάθεση.
 Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
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11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει :
Α. Φορολογική Ενημερότητα
Β. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το αρθρ 73 του
Ν. 4412/2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ
Δρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MD.PhD.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχων για την μεταφορά δειγμάτων αίματος από το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Ν.Μ.
Αμαλιάδας στο Ε.Κ.Ε.Α, και Με Κριτήριο Κατακύρωσης Τη Πλέον Συμφέρουσα Από Οικονομική
Άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση Τιμής,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
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 καθοριζόμενων 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 προαναλυτική 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
Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογου τύπου μεταφορές και να καταθέσει αντίστοιχες βεβαιώσεις από
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς
2. Να υποστηρίζει το εν λόγω έργο με ομάδα διαχείρισης και 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). Επιπρόσθετα, 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.
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Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ’ ελάχιστον
δύο οχημάτων (άδειες κυκλοφορίας, βεβαιώσεις καταλληλότητας). Για την κάλυψη των αναγκών
εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ’ ελάχιστον δύο οδηγών (Πιστοποιητικά
επαγγελματικής κατάρτισης των οδηγών, καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των
οδηγών με την εταιρία δηλ. αναγγελίες πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).
3. Να 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.
4. Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9000. Να κατατεθεί το σχετικό
πιστοποιητικό.
5. Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αντιμετώπισης και ικανοποίησης εκτάκτων –
επειγόντων περιστατικών ζήτησης, ιδιαίτερα σε ημέρες αργιών και διακοπών.
6. 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 θα πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τελικού προορισμού
το μέγιστο εντός 12 ωρών από την ώρα παραλαβής τους.
Για τυχόν αποκλίσεις, από το καθοριζόμενο από τον εντολέα πρόγραμμα παραλαβής ή παράδοσης, ο
μεταφορέας οφείλει να ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά τoν εντολέα και να ακολουθεί έγγραφη
ενημέρωση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία).
Ο μεταφορέας υποχρεούται στη συμμόρφωση μεταφοράς όπως αυτή ορίζεται από τον εντολέα.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη 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.
Όλες οι αποστολές θα πρέπει να παρακολουθούνται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ τα
στοιχεία παράδοσης θα πρέπει να είναι πάντα ευδιάκριτα και διαθέσιμα.
7. Η μεταφορά θα πραγματοποιείται με συσκευασία που θα διασφαλίζει τη διατήρηση της
ακεραιότητας και της θερμοκρασίας αποθήκευσης του αίματος και των συστατικών του αίματος κατά
τη διανομή και μεταφορά τους (Π.Δ.25 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία
2005/61/ΕΚ και προς την Οδηγία 2005/62/ΕΚ (EEL 256/1.10.2005)
Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει στην υπηρεσία αιμοδοσίας/Κέντρο την απαραίτητη ποσότητα
διακριβωμένων συσκευασιών ειδικών προδιαγραφών για ελεγχόμενη θερμοκρασία, για τη διατήρηση
του περιεχομένου σε θερμοκρασίες μεταξύ +2οC έως + 6οC, σε θερμοκρασία δωματίου (+20oC έως +
24oC), έτσι όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Η διαδικασία συσκευασίας των αποστολών αποτελεί ευθύνη του αποστολέα και εκτελείται από τον
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ίδιο. Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται αλλαγές στα υλικά συσκευασίας ή στις
ακολουθούμενες διαδικασίες, θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις με τα αρχικά
προσφερόμενα
ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Σε κάθε συσκευασία πρέπει να εσωκλείεται ή επισυνάπτεται έγγραφο (Δελτίο 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
τη 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 στη διατήρηση
της συνιστώμενης θερμοκρασίας αποθήκευσης του προϊόντος για τον προτεινόμενο μέγιστο χρόνο
και σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά.
Οι προσφερόμενες συσκευασίες αντικαθίστανται με ευθύνη του μεταφορέα όταν υπάρχουν ενδείξεις
φθοράς, καταστροφής ή δεν είναι καθαρές.
8. Η συσκευασία να 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 και 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 UN
3373.
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Πηγή ψύξης είναι ειδικά gel-packs / παγοκύστες προστατευμένες με πλαστικό ή χαρτόνι και μη
ερχόμενες απευθείας σε επαφή με το προϊόν. Αποδεκτές οι 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.
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.

Διευκρινίζεται ότι, ο τύπος συσκευασίας μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τον αρ.
αιμοληψιών. Οι ακριβείς ώρες παραλαβής/ημέρα από κάθε υπηρεσία θα καθοριστούν από
τα Κέντρα αίματος, και μπορεί να περιλαμβάνουν και Σαββατοκύριακα και αργίες

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α/Α
1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογου ΝΑΙ
τύπου μεταφορές και να καταθέσει
αντίστοιχες βεβαιώσεις από δημόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς
Να υποστηρίζει το εν λόγω έργο με ΝΑΙ
ομάδα διαχείρισης και 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). Επιπρόσθετα, 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.
Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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του έργου απαιτείται η προσκόμιση
στοιχείων κατ’ ελάχιστον δύο οχημάτων
(άδειες
κυκλοφορίας,
βεβαιώσεις
καταλληλότητας). Για την κάλυψη των
αναγκών
εκτέλεσης
του
έργου
απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων
κατ’
ελάχιστον
δύο
οδηγών
(Πιστοποιητικά
επαγγελματικής
κατάρτισης των οδηγών, καθώς και τo
αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των
οδηγών με την εταιρία δηλ. αναγγελίες
πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ
τελευταίου τριμήνου).

3

Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει ΝΑΙ
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.

Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ
πιστοποίηση κατά ISO 9000. Να
κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.
4

5

Ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει ΝΑΙ
μηχανισμό
αντιμετώπισης
και
ικανοποίησης εκτάκτων – επειγόντων
περιστατικών ζήτησης, ιδιαίτερα σε
ημέρες αργιών και διακοπών.
Ο μεταφορέας εξασφαλίζει ότι όλες οι ΝΑΙ
αποστολές
παραλαμβάνονται
και
παραδίδονται
από/προς
τις
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6

7

8

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.
Η μεταφορά να πραγματοποιείται με ΝΑΙ
συσκευασία που θα διασφαλίζει τη
διατήρηση της ακεραιότητας και της
θερμοκρασίας
αποθήκευσης
του
αίματος και των συστατικών του
αίματος κατά τη διανομή και μεταφορά
τους (Π.Δ.25 Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας
προς
την
Οδηγία
2005/61/ΕΚ και προς την Οδηγία
2005/62/ΕΚ (EEL 256/1.10.2005). Ο
μεταφορέας 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 οC έως + 6οC,
σε θερμοκρασία δωματίου (+20 oC έως
+ 24oC), έτσι όπως περιγράφονται
αναλυτικά
στον
πίνακα.
Η
προσφερόμενη συσκευασία πρέπει να
έχει λάβει σχετική επικύρωση όσον
αφορά
στη
διατήρηση
της
συνιστώμενης
θερμοκρασίας
αποθήκευσης του
προϊόντος για τον προτεινόμενο
μέγιστο χρόνο και σε ακραίες τιμές
θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη
μεταφορά.
Η συσκευασία να περιλαμβάνει :
ΝΑΙ
•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)
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•επαρκές μονωτικό υλικό που να
επιτρέπει
τη
διατήρηση
της
θερμοκρασίας του περιεχομένου για
τουλάχιστον 48 ώρες
•απαραίτητες ετικέτες και λοιπά υλικά
συσκευασίας.

9

Οι συσκευασίες να προσφέρονται σε ΝΑΙ
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 1120 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 και να
κατατεθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης
(validation)
μέσω
των
οποίων
εκδόθηκαν οι συγκεκριμένες οδηγίες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προϊόντα ερυθροκυττάρων: πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία από +2οΟ έως + 6οΟ. Η
θερμοκρασία των ασκών των ερυθροκυττάρων δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τους + 1 οΟ, ούτε να
υπερβαίνει τους + 10 οΟ. Στο τέλος του μέγιστου χρόνου μεταφοράς των 24 ωρών η θερμοκρασία δεν
έχει ξεπεράσει τους + 10 οΟ ακόμα και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40 οΟ.
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 in 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(+20 οΟ έως + 24οΟ). Ο χρόνος μεταφοράς χωρίς ανακίνηση
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δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΙΟΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ
Στο τέλος του μέγιστου χρόνου μεταφοράς η
+2 oC έως + 6 oC
θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να έχει
υπερβεί τους +10 oC
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ που
προορίζεται
για
αιμοπεταλίων.
Με την προϋπόθεση ότι δεν έχει
παρασκευή
o
o
αποθήκευση
μεσολαβήσει σε ψυγείο συντήρησης. Σε κάθε
+20 C έως + 24 C
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ μετά
περίπτωση η θερμοκρασία δεν πρέπει να
λήψη
του
και
αφού
την
πέσει από + 18 oC.
κάτω
δεν
έχει
μεσολαβήσει
θερμοκρασία
αποθήκευση σε
συντήρησης (+2
oC έως + 6 oC )
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

+2 oC έως + 6 oC

Στο τέλος του μέγιστου χρόνου μεταφοράς η
θερμοκρασία δεν επιτρέπεται να έχει
υπερβεί τους +10 oC.

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

+20 oC έως + 24oC

ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

-18 oC έως -25oC

Η θερμοκρασία κατά τη μεταφορά θα είναι
κατά το δυνατόν πλησιέστερη στη
συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης
Κατά τη μεταφορά η θερμοκρασία δεν
επιτρέπεται να έχει υπερβεί τους -18 oC

ΠΛΑΣΜΑ &
ΚΡΥΟΚΑΘΙΖΗΜΑ
ΠΛΑΣΜΑ για
ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κάτω από -20 oC

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

+2 oC έως + 6 oC

Αποδεκτό εάν η θερμοκρασία είναι μεταξύ o
20C και - 15 oC για χρόνο όχι μεγαλύτερο των
72 ωρών
Εκτός και εάν προσδιορίζεται διαφορετικά

ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή , ώστε να
μπορεί να μεταφέρει άμεσα και ασφαλώς και φρέσκα δείγματα , αλλά και κατεψυγμένα (π.χ.
για ανίχνευση του ιού του Δυτ. Νείλου). Πρέπει απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς
να περιγράφει συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο δύναται να μεταφέρει φρέσκα και
κατεψυγμένα δείγματα διατηρώντας την κατάλληλη θερμοκρασία μέχρι τον τόπο προορισμού.
Να καταθέσει άδεια κυκλοφορίας και βεβαιώσεις καταλληλότητας τουλάχιστον δύο (2) οχημάτων
καθώς και άδειες οδήγησης, και προσλήψεις τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που θα διενεργούν την
μεταφορά του Βιολογικού υλικού.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία οικονομικού φορέα

Ημερομηνία..…./.…../…….
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-Επωνυμία…………………………………………….
-ΑΦΜ…………………………………………………

Προς
:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

-ΔΟΥ………………………………………………….

ΜΟΝΑΔΑ

-Διεύθυνση……………………………………………
-Τηλ…………………………………………………...
-FAX..………………………………………………...
-Email..………………………………………………..

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για
……………………………………, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

1.ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΠΡΟΣ ΕΚΕΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

τη

διακήρυξη

………….

για

ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΩΝ
Ή
ΑΡΓΙΩΝ

Υπογραφή – Σφραγίδα

* Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί
να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάση της τιμής, .

