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       4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
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ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  04-05-2020
Τμήμα:    Οικονομικού 
Γραφείο:  Προμηθειών
Πληροφ.: Βαλασίδου Αγγελική
Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152 
Τηλέφωνο:  2553350329
Φαξ: 2553350330
E-mail: promitheies  @1132.  syzefxis  .  gov  .  gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡ. 3395/2020   

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ  (CPV:85146000-4)
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ  ΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ  50.000,00  €  ΜΕ  Φ.Π.Α.
ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός Διαγωνισμός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία:  19η Μαΐου 2020, 
ημέρα  Τρίτη κι ώρα 10:00 μ.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία:  18η Μαΐου 2020, 
ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 14:30μ.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Διδυμοτείχου (Γραφείο προμηθειών)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παροχή  υπηρεσιών  διακίνησης  αίματος  (CPV:85146000-4)  για  την
κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου,  συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού  50.000,00€  με  ΦΠΑ  και  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

Πενήντα  χιλιάδες με φπα (50.000,00€) ήτοι είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ
με φπα (25.000,00€) για την ετήσια σύμβαση και είκοσι πέντε χιλιάδες
ευρώ με φπα (25.000,00€)  για την ετήσια παράταση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος με το δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα (1) έτος

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΔΑ: Ψ4Δ24690Β9-8Θ0
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ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2955/2001  (Φ.Ε.Κ.  256/τ.Α’/02-11-2001)  περί  προμηθειών  Νοσοκομείων  και
λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.3329/2005  (ΦΕΚ  81/τ.Α’/04-04-2005),   περί  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, καθώς και τις τροποποιήσεις
αυτού .

5. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007),  περί  Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α΄)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις».

7. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/τ.Α’/  08-08-2016),  περί  Δημοσίων  συμβάσεων  έργων,
Προμηθειών και υπηρεσιών.

8. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4600/2019  (ΦΕΚ  43/τ.Α΄/9-3-2019),  περί  εκσυγχρονισμού  και  αναμόρφωση
θεσμικού  πλαισίου  ιδιωτικών  κλινικών,  σύσταση  εθνικού  πλαισίου  ιδιωτικών  κλινικών,  σύσταση
εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας, σύσταση εθνικού ινστιτούτου νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

9. Την Θ. 1ο /Δ.Σ. 9ο /18-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας
Προγραμματισμού Προμηθειών/Υπηρεσιών Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Έτους 2019.

10. Το  γεγονός  ότι  σύμφωνα  με  τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  του  Γ.Ν.  Διδυμοτείχου  εγκρίθηκε
προϋπολογισμός ύψους 25.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης αίματος.

11. Την υπ΄αριθμ. Θ.4ο/ Δ.Σ. 4ο/27-04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Γ.Ν.
Διδυμοτείχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσιών
διακίνησης αίματος (CPV:85146000-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Διδυμοτείχου,
για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 50.000,00€
με φπα (25.000,00€ για το πρώτο έτος και 25.000,00€ για την παράταση), σύμφωνα με
άρθρο 6 του Ν.4412/2016.

12. Την υπ΄ αριθμ. 168 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθ. πρωτ. 3372/30-04-2020  και
ΑΔΑ Δημοσίευσης Ψ4Δ24690Β9-8Θ0

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ      ΕΙ 

   Συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών διακίνησης αίματος (CPV:85146000-4) για
την κάλυψη των αναγκών  του Γ.Ν.  Διδυμοτείχου,  για  χρονικό διάστημα ενός  (1)  έτους  με
δικαίωμα  παράτασης  ακόμα  ένα  έτος,  συνολικής  ενδεικτικής  δαπάνης  50.000,00€  με  φπα
(25.000,00€ για το πρώτο έτος και 25.000,00€ για την παράταση) και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.  
    Οι  συμμετέχοντες  (οικονομικοί  φορείς)   επί  ποινή  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  θα
υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο    της  δημοπρατούμενης  υπηρεσίας.  Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

    Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώ  σεων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του Ν.4412/2016, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την Ένωση σε  θέματα διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας.

      Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλουν στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου μέσω αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας , επιστολής, e-mail, κ.τ.λ., τα
στοιχεία τους (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-
mail account. κ.τ.λ.).  Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, αυτές
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θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.did-hosp.gr), στο Πρόγραμμα Διαύγεια
και θα αποστέλλονται στα e-mail που θα δηλωθούν από τους ενδιαφερομένους. 
      Η παρούσα διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου  www.did-hosp.gr , την  ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου  www.et.diavgeia.gov.gr και  από  το  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr. 
      Η κ. Βαλασίδου Αγγελική παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο
επικοινωνίας  2553350329,  Αριθμ.  Μηχ.  τηλεομοιοτυπίας:  2553350330,  e-mail:
promitheies@1132.syzefxis.gov.gr), όλες τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες 

ΑΡΘΡΟ 1  Ο   
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο
Προμηθειών ΓΝ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

18η Μαΐου 2020 

 ημέρα  Δευτέρα 

 κι ώρα 14:30μ.μ.

19η Μαΐου 2020 

 ημέρα  Τρίτη

κι ώρα 10:00 μ.μ.

Γραφείο Προμηθειών
ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  σε  ανοικτή  συνεδρίαση  από  την
αρμόδια Επιτροπή παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων  τους,  την  ημέρα  και  ώρα  που  ορίζεται  στη  διακήρυξη.   Προσφορές  που
υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  μετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν
αποσφραγίζονται  αλλά παραδίδονται  στην Υπηρεσία για  επιστροφή,  ως εκπρόθεσμες.  Τυχόν
απουσία  υποψηφίου  ή  εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου  του  δεν  κωλύει  το  άνοιγμα   της
αντίστοιχης Προσφοράς.  Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί    την
ίδια ημέρα (όλα τα στάδια αξιολόγησης)   όπως παρακάτω. 

Α’ ΦΑΣΗ – Έλεγχος  Δικαιολογητικών Συμμετοχής  
     Στη φάση αυτή του διαγωνισμού η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους
κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις
υποφάκελοι  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται
από  την  περαιτέρω  διαδικασία  αξιολόγησης  και  οι  υποβληθέντες  υποφάκελοι  παραμένουν
κλειστοί  στην  Υπηρεσία.   Η  αρμόδια  Επιτροπή αποσφραγίζει  τον  φάκελο  δικαιολογητικών,
μονογράφει  και  ελέγχει  όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται  κατά το στάδιο  αυτό ανά
φύλλο. Εισηγείται τον αποκλεισμό από τις επόμενες φάσεις  αξιολόγησης των διαγωνιζομένων,
που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν
τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.  Καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορά, τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα ελέγχου αυτών σε πρακτικό. 

Β’ ΦΑΣΗ – Αποσφράγιση φακέλου  Τεχνικής Προσφοράς
     Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους των τεχνικών
προσφορών των εταιρειών που κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Μονογράφει και
ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
ανά φύλλο και  λαμβάνοντας υπ’ όψη της τις τεχνικές προδιαγραφές,  συνεχίζει  στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού με τους συμμετέχοντες που κατέθεσαν τεχνικά αποδεκτές προσφορές.
Εισηγείται τον αποκλεισμό από την επόμενη φάση  αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που δεν
ικανοποιούν  τους  σχετικούς  όρους  της  τεχνικής  προσφοράς  της  παρούσας  Διακήρυξης.
Καταχωρεί τα αποτελέσματα ελέγχου του σταδίου αυτού στο πρακτικό.

Γ’ ΦΑΣΗ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Σε  αυτό το στάδιο,  η  Επιτροπή  του διαγωνισμού αποσφραγίζει  τους  φακέλους των

Οικονομικών προσφορών, μονογράφει και ελέγχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο μόνο των εταιρειών που κατέθεσαν όλα τα δικαιολογητικά
συμμετοχής  και  η  προσφορά  τους  είναι  τεχνικά  αποδεκτή.  Οι  Φάκελοι  των  Οικονομικών
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Προσφορών προσφερόντων που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών
στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.  

Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα
αγαθά ή τις υπηρεσίες, μπορεί να αιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης.  Μετά  την  εξέταση  των υποβληθέντων στοιχείων  και  διευκρινίσεων,  η
Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς
αυτής.

Για  να  ολοκληρώσει  το  έργο  της,  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μπορεί  να  καλεί
εγγράφως τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 102
του  Ν.4412/2016.  Διευκρινίσεις  που  δίδονται  αυτοβούλως  από  τους  συμμετέχοντες
οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών χωρίς να ζητηθούν δεν
λαμβάνονται υπόψη.

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  συντάσσει  πρακτικό,  στο  οποίο  αναδεικνύει  την
συμφερότερη  από  οικονομική  άποψη   προσφορά  βάση  της  παραπάνω  περιγραφείσας
διαδικασίας αξιολόγησης. Το πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Έβρου ή
στον  Αναπληρωτή  Διοικητή.  Η  απόφαση  έγκρισης  του  πρακτικού  κοινοποιείται  στους
συμμετέχοντες.

Κατά την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού   οι  παρευρισκόμενοι  λαμβάνουν
γνώση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των τεχνικών
προσφορών (εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά) και των τιμών που
προσφέρθηκαν.  Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν παραστάθηκε, μπορεί να λάβει γνώση
των  ανωτέρω  στοιχείων,  μόνο  μετά  από  αίτησή  του  προς  την  Υπηρεσία.  Η  εξέταση  των
προσφορών θα γίνει  χωρίς  απομάκρυνσή  του από  το χώρο του Νοσοκομείου και  χωρίς  να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 2  Ο   
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην διεύθυνση :
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου) 
25ης Μαΐου 152 Διδυμότειχο
Γραφείο Προμηθειών 
τηλ. 2553350329 , fax : 2553350330
Οι  υποψήφιοι   πρέπει  να  υποβάλουν  τις  προσφορές  τους  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στην
παρούσα διακήρυξη στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, το αργότερο έως
την 18η Μαΐου 2020, ημέρα  Δευτέρα κι ώρα 14:30μ.μ., αφού πρώτα πρωτοκολληθούν από την
Γραμματεία.  Προσφορές  που  θα  κατατεθούν μετά  την παραπάνω ημερομηνία  και  ώρα,  δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 3  ο   
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται 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:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Η πλήρης επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
2.3. Οι λέξεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.
2.4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα.
3.  Μέσα  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  τα  απαιτούμενα  από  την  διακήρυξη
στοιχεία –δικαιολογητικά συμμετοχής , τεχνική κι οικονομική προσφορά. 
4. Όλα τα στοιχεία του Φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να είναι  συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους
δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά ενημερωτικά, τεχνικά
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φυλλάδια και  άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη -  με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορεί  να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
5. Αντιπροσφορές  κι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται  δεκτές. Οι συμμετέχοντες που δεν
θα  συμμορφωθούν  με  τον  ανωτέρω  όρο,  δεν  δικαιούνται  σε  καμία  περίπτωση  να
διαμαρτυρηθούν ή να επικαλεστούν λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προσφορών
τους. 
6.  Γίνονται   δεκτές προσφορές που συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των
πρωτοτύπων,  σύμφωνα με τα  οριζόμενα  στο Ν. 4250/2014.
7. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων θα φέρουν συνεχή αρίθμηση και
μονογραφή από τον οικονομικό φορέα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Η  προσφορά  σας
δεν πρέπει να έχει  ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
σας οποιοδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή. 
8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  για  την  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
9. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην
διακήρυξη.  Η  συμφωνία  των  τεχνικών  προδιαγραφών  των  προσφερομένων  ειδών  με  τις
προδιαγραφές της διακήρυξης πρέπει να αποδεικνύεται από την τεχνική προσφορά.
Προσφορές που δεν θα πληρούν τα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 4  ο   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  και  σε  σφραγισμένο  υποφάκελο  θα  περιέχονται  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ  ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ,  εφόσον  η  συμμετοχή  γίνεται  δια

αντιπροσώπων/εκπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
2.  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως: - Πιστοποιητικό του οικείου

Επιμελητηρίου (Επαγγελματικού, Βιοτεχνικού κ.λ.π.) με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
του συμμετέχοντος σ’ αυτό, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή, - το
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), -
ευκρινή  φωτοαντίγραφο  ή  απόσπασμα  του  καταστατικού  του  διαγωνιζόμενου  και  των
εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει
να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με
τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

3.  Το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο  από  τον
συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει
ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του  γνησίου
υπογραφής.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr
(προμήθειες - προκηρύξεις). Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
Ν. 1599/1986.  Το ΤΕΥΔ κατατίθεται  με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 το
οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017.
 Το TEΥΔ αφορά :
- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ
-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  όταν τα
νομικά πρόσωπα είναι Α.Ε.
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Επισημαίνεται ότι :
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες  άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016
(Ά147), το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
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2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

4.   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016,  στην οποία να αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι: 

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς,  σύμφωνα  με  την  περ.  γ  του   άρθρου  73  του  Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Η μη υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών και η μη συμπλήρωση της δήλωσης
σύμφωνα με  τα  ζητούμενα  συνιστά τoν  αποκλεισμό του  συμμετέχοντα   από τον
διαγωνισμό, εκτός εάν συντρέχουν καταστάσεις που δίνουν το δικαίωμα παρέκκλισης
σύμφωνα με αρ. 73 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5  ο   
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

      Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όσα στοιχεία και
έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Για  ευχερέστερη  αναζήτηση  των στοιχείων αυτών,  η  προσφορά,  επί  ποινή  απορρίψεως,  να
συνοδεύεται από ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο κάθε εγγράφου με την
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα
τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών (με τη σειρά που αναγράφονται στο παράρτημα
),  καθώς  και  σε  κάθε  άλλη τεχνική  απαίτηση  του Νοσοκομείου  που  περιέχεται  στη
προκήρυξη. Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται με
παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή
με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων
εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια.

B. Πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις  και  κάθε  άλλου  είδους  έγραφα  που  αποδεικνύουν  τη
συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις διακήρυξης σχετικά
με την ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος ( Πιστοποιητικά CE , ISO κ.α.). 

Γ.        Δικαιολογητικά-πιστοποιητικά  που θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά: 
1. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τα
πρότυπα του ΠΟΥ.
2. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τον
κανονισμό ADR.
3. Εκτύπωση του καταγραφικού θερμοκρασίας για την ταυτόχρονη  μεταφορά  βιολογικού
υλικού στις  θερμοκρασίες ( 2 - 6°C, 20-24°C, -20 έως -35°C, +37°C ή/και -70°C)  
4. Λίστα  οχημάτων  που  θα  αναλάβουν  το  έργο  και  βεβαίωση  καταλληλότητας  των
οχημάτων από το ΥΥΚΑ. 
5. Δελτίο ατυχήματος.
6. Τριπλότυπο μεταφοράς.
7. Πιστοποιητικό EN ISO 9001: 2000 για την μεταφορά βιολογικών ουσιών.
8. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR.
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9. Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης κατά ADR των οδηγών μεταφοράς. 
10. Εκτύπωση  GPS στην οποία θα εμφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήματος
και οι 4 θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού. 

Δ.  Κατάλογο,  στον  οποίο  να  αναφέρονται  οι  κυριότερες  ανάλογες  αναθέσεις των  τριών
τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης.

Η  μη  συμμόρφωση  προς  τις  αναγκαίες  ελάχιστες  ανωτέρω  απαιτήσεις  συνεπάγεται  την
απόρριψη της προσφοράς.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της  τεχνικής  προσφοράς  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση να
εμφανίζονται  οικονομικά  στοιχεία.  Τυχόν  εμφάνιση  οικονομικών  στοιχείων  αποτελεί  λόγο
απόρριψης της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 6  ο    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

       Μέσα στον κυρίως φάκελο και σε σφραγισμένο υποφάκελο θα περιέχεται η  οικονομική
προσφορά.  Στο φάκελο της Οικονομικής  Προσφοράς θα πρέπει  να συμπεριλαμβάνονται επί
ποινή απόρριψης τα παρακάτω:
       
Οικονομική προσφορά  που θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο: 

Α/Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1 ΑΠΟ/ΠΡΟΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  &  ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΞΑΝΘΗ)
ΑΠΟ  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΞΑΝΘΗ) (δύο έκτακτα δρομολόγια το έτος)

3 ΑΠΟ/ΠΡΟΣ  ΚΤΕΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
4 ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιβάρυνση για επιπλέον παραλήπτες – αποστολείς
5 ΑΠΟ/ΠΡΟΣ  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
6 ΑΠΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ Μ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                     
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΣ ΑΧΕΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ /
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
χωρίς ΦΠΑ

Δευτέρα – Παρασκευή (προγραμματισμένο δρομολόγιο)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΙΜΗ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 
ΞΑΝΘΗ) (δύο έκτακτα δρομολόγια το έτος)

    Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από
τους υποψήφιους αναδόχους, 
    Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης
καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας
   Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
   Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  υποψήφιοι  ανάδοχοι   υποχρεούνται  να
παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον
υποψήφιο ανάδοχο
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   Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη αφενός
είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο,  ο οποίος και οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα
αφετέρου  δεν  δύναται  σε  καμία  περίπτωση  η  μεταβολή  αυτή  να  προκαλέσει  οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 7  ο    

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τουλάχιστον τριακόσιες εξήντα
πέντε (365) ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 
      Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 8  ο   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
    Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού  και  για την τελική
επιλογή  του  προμηθευτή  είναι  η  χαμηλότερη  τιμή,  για   όσες  προσφορές  κρίθηκαν  τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία:

α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης.
β. Ο ανταγωνισμός που θα αναπτυχθεί.
γ.  Η  προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε  προηγούμενους
διαγωνισμούς ή την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,
για όμοιο προϊόν.

    Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ή του Διοικητή. Η ανακοίνωση
της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα. Από την ανακοίνωση
του  αποτελέσματος  της  διαγωνισμού   στον  Προμηθευτή,  η  Σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
    Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του
Ν.4412/2016. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.
του Νοσοκομείου. 

ΑΡΘΡΟ 9  ο   

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
     Μετά  την  ανακοίνωση  της  απόφασης  κατακύρωσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
     Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος από την υπογραφής της με δικαίωμα
παράτασης για ένα (1) έτος. 

     Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά,  διακήρυξη   και  απόφαση   κατακύρωσης   ή  ανάθεσης,   εκτός   κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

     Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά,  διακήρυξη   και  απόφαση   κατακύρωσης   ή  ανάθεσης,   εκτός   κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών. 

     Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό
όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

     Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επομένη της υπογραφής
της σύμβασης. 

      Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη ημερομηνία
λήξης της σύμβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, εναπόκειται
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στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκομείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που παρήγγειλε. Στην
περίπτωση αυτή, η προμήθεια των ειδών εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

      Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη
λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς
αποζημίωσή  του,  εφόσον  για  τα  είδη  του  διαγωνισμού  προγραμματιστεί  και  υλοποιηθεί
αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική
Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,), κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν
τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο. 

ΑΡΘΡΟ 10  ο   
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο προμηθευτής  δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατ’ εξαίρεση ο προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος,  με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 11  ο   
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

     Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της
διαδικασίας  του  έργου  της  Διακίνησης  Αίματος  και  την  τήρηση  των  συμβατικών  του
υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.
     Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου, θα
πραγματοποιείται  σύμφωνα με τους όρους της  διακήρυξης  και  με  τους όρους της Τεχνικής
προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης.
     Σε  περίπτωση  που  το  έργο  εκτελείται  πλημμελώς  (αποδεδειγμένα  με  αναφορές,
παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο
με τις ανάλογες κυρώσεις.
     Η  μεταφορά αίματος  θα  αφορά τους  προορισμούς  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο
Παράρτημα.

ΑΡΘΡΟ 12  ο   
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

12.1 Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων
της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα
υπογραφεί μετά την κατακύρωση της παροχής των υπηρεσιών. Στην αντίθετη περίπτωση,
θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω

12.2 Σε  κάθε  περίπτωση αν  παρέλθει  χρονικό  διάστημα ενός  μηνός  και  ο  ανάδοχος  δεν
συμμορφώνεται υπαιτίως με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η υπηρεσία
δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, με υπαιτιότητά του, τότε ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

12.3  Οι  ποινικές  ρήτρες  δεν  επιβάλλονται  και  η  έκπτωση δεν  επέρχεται  αν  ο  ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού.

12.4  Όλες οι  παραπάνω κυρώσεις  επιβάλλονται  από το Δ.Σ.  του Νοσοκομείου μετά από
προηγούμενη  κλήση  προς  απολογία  του  αναδόχου  και  αφού  έχει  συνταχθεί  για  κάθε
περίπτωση  πρακτικό  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  Εργασιών  που  να
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.

12.5  Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκομείο
αζημίως για αυτό

ΑΡΘΡΟ 13  ο   
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ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

13.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει
τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που
έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν.

13.2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν  εκτέλεσε καλά τις εργασίες που του
ανατέθηκαν.

13.3. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv
σύμβαση, εφόσον:

13.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

13.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

13.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του
παρασχεθεί  η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας της
απόφασης κήρυξης έκπτωτου.

13.5. Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ
αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά  ή  διαζευκτικά,  oι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  203  παρ.  4  του
Ν.4412/2016.

13.6.  Εκτός από τις κυρώσεις  που προβλέπονται  στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

13.6.1  Αν ο  προμηθευτής  διακόψει  άκαιρα  και  χωρίς  τη  συναίνεση  του  Νοσοκομείου  την
σύμβαση, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών
της, υποχρεούται στην καταβολή προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας θα
αποφασισθεί  μετά  από  σχετική  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Γ.Ν.  Διδυμοτείχου.  Σε  μια  τέτοια
περίπτωση το Γ.Ν.  Διδυμοτείχου θα δικαιούται  ελεύθερα να προμηθευτεί  τα είδη από την
ελεύθερη  αγορά  και  θα  δικαιούται  να  αξιώσει  από  τον  έκπτωτο  προμηθευτή  την  τυχόν
προσήκουσα διαφορά τιμής.

13.6.2.  Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της
σύμβασης, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος
της ζημιάς παρακρατούμενη από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του
Π.Γ.Ν.Ε..  Σε  περίπτωση  υποτροπής,  η  πιο  πάνω  ρήτρα  διπλασιάζεται  διατηρουμένου  του
δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου. 
Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο  διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση,
κηρύσσοντας τον προμηθευτή έκπτωτο  και να αξιώσει αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 14  ο   
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή  όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου
οικονομικής  δραστηριότητας  και  ελέγχου  του  προμηθευτή. Ως  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας
αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

1. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος
ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
3. Πλημμύρα.
4. Σεισμός. 
5. Πόλεμος. 
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή,
ο οποίος  υποχρεούται  μέσα σε  διάστημα είκοσι  (20)  ημερών,  από  τότε  που συνέβησαν  τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο
φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
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ΑΡΘΡΟ 15  ο   
ΠΛΗΡΩΜΗ 

    Δεν υπάρχει πάγια χρέωση, στο τέλος κάθε μήνα θα κόβεται τιμολόγιο με βάση τις κινήσεις
που έχουν γίνει τη συγκεκριμένη περίοδο. Το τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύουν τα έντυπα
αποδεικτικά μεταφοράς τα οποία παραλαμβάνει το ανάλογο τμήμα του Νοσοκομείου. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της  μεταφοράς που
πραγματοποιήθηκε, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων
οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

H  πληρωμή  θα  γίνεται  σε  ευρώ  (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος  εξόφλησης:  Εντός  εξήντα  (60)  ημερών,  υπολογιζόμενων  από  την  επομένη  της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

      Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

      Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από το Νοσοκομείο  εξήντα
(60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο  καθίσταται
υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται
όχληση από τον συμβασιούχο.

Η  προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται  α)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  της  ελεγκτικής
διαδικασίας  και  β)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  τυχόν  δικαστικών  διενέξεων.  Επίσης,  δεν
προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προ-
μηθευτή  (μη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών,  παραλαβή  των  υλικών  με
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

 Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της
εκ  μέρους  του  καταθέσεως  των  αντίστοιχων  παραστατικών  στοιχείων  και  εγγράφων   που
αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον
βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 16  ο

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
1 Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεως  επιβάλλεται

κράτηση  0,07%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ
φόρων και κρατήσεων της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης
(άρθρο 4ο του  Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

0,07%

2 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας. 2%
3 Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της

αξίας εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το
ποσό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών (άρθρο 36ο του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

0,02%

4 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται  κράτηση
0,06% η οποία υπολογίζεται  επί  της αξίας  κάθε  πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο
350 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

0,06%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) όπως
τροποποιήθηκε  από  τον  Ν  2992/2002  (ΦΕΚ  54Α/20-03-2002):  Κατά  την  πληρωμή  θα
παρακρατείται 8% φόρος εισοδήματος. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 17  ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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     Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα  στα  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν,  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα,  το
δικαίωμα  αυτό.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην
Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το ποσό
των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ(€).
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ’ άρθρο 72 του Ν.4412/2016, δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:

      Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο
με ποσοστό πέντε τοις  εκατό (5%) επί  της συνολικής συμβατικής αξίας  των ειδών που
κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. 

      Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.

      Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται  στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και
την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

3.  Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

4.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72
του Ν.4412/2016.

5. Οι  εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του
παραρτήματος  Β΄.  Διαφορετική  διατύπωση  της  εγγυητικής  επιστολής,  λόγω  χρήσης
τυποποιημένων  εντύπων  από  τα  πιστωτικά  ιδρύματα,  δεν  καθιστά  την  εγγύηση
απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο
και την παρούσα διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 18  ο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

     Χωρίς  την  προηγούμενη γραπτή  συναίνεση της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση  της  υπηρεσίας,  ούτε  κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του,
και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης
από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών
και την παράλειψή της στο μέλλον.
      Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες – το υπό ανάθεση έργο  χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα  Αρχή  και  δεν  δεσμεύει  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  κανένα  τρόπο,  χωρίς  την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΆΡΘΡΟ 19  ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

     Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ισχύoυv οι  περί
πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ  Νόμοι  και  διατάξεις  και  οι  τροποποιήσεις  αυτών, οι  διατάξεις του
Ν.4412/2016 και ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύoυv κάθε φoρά.
                                                                                 
                                                                                
                                                                                                                                                

                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                       ΤΟΥ  Γ.Ν.  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

                                                                      

                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 3395/2020 διακήρυξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η μεταφορά  βιολογικού  υλικού  μεταξύ  των  Μονάδων  Υγείας,  συμπεριλαμβανομένων  των
Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων αυτού για
μετάγγιση  και  στη  διακίνηση  ασκών  αίματος  και  παραγώγων  του  για  μετάγγιση  και  στη
διακίνηση βιολογικών δειγμάτων και βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς
και ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας Ι). 
Ο ανάδοχος έχει απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθεί 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). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ολικό αίμα
Ερυθροκύτταρα
Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα
Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο
Δείγματα πλάσματος / ορού
Μυελός των οστών
Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα
Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος
Καλλιέργειες 
Βιοψίες
Φαρυγγικό επίχρισμα 
Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά 
Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προκειμένου η μεταφορική εταιρεία να αναλάβει  την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα
πρέπει: 

 Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”, ADR
1999  με τις ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ με τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ,
2004/33/ΕΚ,  ΦΕΚ  509/2000,  ΦΕΚ1350/2000,  ΦΕΚ  781Β/2000,  Ν.3534/2007,
Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης
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Μεταφορών,  Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και  με απόλυτη συνέπεια και  αξιοπιστία  στην
τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς. 

 Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, οι σχετικές διατάξεις του οποίου να αναφέρονται
στη σύμβαση.

 Να  διαθέτει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  μεταφορά  βιολογικού  υλικού,  εξειδικευμένο
προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό.

 Η διάρκεια  της  μεταφοράς  να  υπόκειται  σε  συγκεκριμένους  χρονικούς  περιορισμούς,  που
υπαγορεύονται από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και  το λόγο της μεταφοράς (π.χ.
επείγουσα μετάγγιση)

 Να τηρούνται οι  κανόνες Υγιεινής και  Ασφάλειας  του προσωπικού,  του οχήματος και του
εξοπλισμού

 Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς
 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές.
 Να  πραγματοποιεί  την  μεταφορά  με  βάση  τις  ειδικές  απαιτήσεις/προδιαγραφές  κάθε

κατηγορίας βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙ) 
 Να  ασφαλίζει  τα  είδη  που  μεταφέρει  για  οποιαδήποτε  φθορά  ή  αλλοίωση  και  να  φέρει

αποκλειστικά  την  ευθύνη  για  κάθε  ζημιά  που  τυχόν  υποστεί  το  βιολογικό  υλικό  κατά  τη
μεταφορά του. Το κόστος της αποζημίωσης να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου
κόστους του ασκού, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την επεξεργασία του κατεστραμμένου
αίματος ή παραγώγου

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ
Υλικό που έχει ελεγχθεί  με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες
και δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες. Πχ. Μονάδες ερυθρών

προς
μετάγγισηΒ. ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες
δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες  Π.χ. Δείγμα

αίματος για διαγνωστικό έλεγχο

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

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

προκαλέσουν - μετά από έκθεση σε αυτούς-  μόνιμη ανικανότητα,
απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς

ανθρώπους. Π.χ. Ορρός φορέα HIV

Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα
στοιχείο επαγγελματικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό,
συμπτώματα,  ενδημικές τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης
του υλικού. 
       
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή έργου 
Έργο του αναδόχου είναι  η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών  βιολογικών
υλικών με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία και κατόπιν
γραπτής συνεννοήσεως του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα
σημεία παραλαβής/ παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (πχ. διακίνηση αίματος για
επείγουσα μετάγγιση)  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  ειδοποιείται  έγκαιρα  από  την  υπηρεσία.  Ο
προμηθευτής  θα  πρέπει  να είναι  σε  θέση να καλύπτει  όλες  τις  ανάγκες  της  Αιμοδοσίας  σε
μεταφορές ασκών αίματος  και  παραγώγων,  μολυσματικών και  διαγνωστικών δειγμάτων.  Πιο
αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει:
α)Αυθημερόν διακίνηση, εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού (ασκών
αίματος παραγώγων,  διαγνωστικών και  μολυσματικών δειγμάτων),  από/πρός Μονάδες Υγείας
Θεσσαλονίκης, Θράκης,  Μακεδονίας, και Αττικής.
β) Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σε 4  θερμοκρασίες, 2-6°C, -20°C έως -35°C, +20°C
έως +24°C και  -70°C ή +37°C.
γ) Μεταφορά  από/προς, Αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» .
δ) Μεταφορά από Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης προς Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης

1. Όχημα μεταφοράς
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Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οχήματα μεταφοράς που υπόκεινται στον Ν. 3534/07 και τα
οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά βιολογικού υλικού.
Το όχημα να είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα και με βάση τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να καθαριστεί και να
απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση. 
Εντός του οχήματος απαγορεύεται: 

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

2. Εξοπλισμός οχήματος
     O εξοπλισμός του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο που δεν θα
επηρεάζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του οδηγού, του μεταφερόμενου υλικού και δεν
θα παρεμποδίζει την τακτική απολύμανση και καθαριότητα του. 

2.1 Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε
είδος βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει
την  διατήρηση  της  θερμοκρασίας  για  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  ανεξάρτητα  από  τις
εξωτερικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες. 
Η  ορθή  λειτουργία  του  εξοπλισμού  πρέπει  να  επικυρώνεται  με  τακτικούς  ελέγχους  και
διαδικασίες συντήρησης. Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της
θερμοκρασίας τα μέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό
υλικό. 
Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος: 

 Από  τον  W.H.O.  για  την  μεταφορά  και  αποθήκευση  θερμοευαίσθητων  βιολογικών
υλικών

 Κατά  ADR  για  τη  μεταφορά  μολυσματικών  και  δυνητικά  μολυσματικών  βιολογικών
υλικών 

Για  τη  μεταφορά του  βιολογικού  υλικού  από  και  προς  το  όχημα -  προκειμένου  η  ψυκτική
αλυσίδα να παραμείνει σταθερή – ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση  μόνο ειδικών φορητών
μέσων  κατάλληλων  για  τη  μεταφορά  βιολογικού  υλικού  με  χαρακτηριστικά  (σταθερότητα,
μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης.
 

2.2 Παρακολούθηση θερμοκρασίας
Οι  συνθήκες  θερμοκρασίας  πρέπει  να  παρακολουθούνται   με  πιστοποιημένες  συσκευές
καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Το καταγραφικό πρέπει
είναι  τοποθετημένο  σε  σημείο  προσβάσιμο  για  συνεχή παρακολούθηση  από τον οδηγό του
οχήματος,  με  οθόνη  ψηφιακών  ενδείξεων,  συναγερμό  και  δυνατότητα  24ωρης  συνεχούς
καταγραφής. Τα δεδομένα της θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα
και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει την ταυτόχρονη  μεταφορά  βιολογικού
υλικού στις εξής  θερμοκρασίες:   2-6°C  ,  20-24°C   ,  -20 έως -35°C, -70°C /ή +37°C
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ολικό αίμα 2-6°C 
Ερυθροκύτταρα 2-6°C
Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24°C
Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -18 έως -25°C
Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8°C / -20 έως -35°C/ -70°C *
Μυελός των οστών 15-25°C
Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8°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 *
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Στις  παραπάνω  περιπτώσεις  το  επίπεδο  θερμοκρασίας  καθορίζεται  από  το  είδος  και  το
πρωτόκολλο της επιστημονικής δοκιμασίας.

2.3  Ειδικός εξοπλισμός
2.3.1  Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως πχ. διαρροή) το όχημα πρέπει να
διαθέτει: 

 Πυροσβεστήρας  2kg ξηράς  σκόνης,  ο  οποίος  πρέπει  να συντηρείται  ετησίως  και  να
διαθέτει ημερομηνία λήξης σε διακριτό σημείο 

 Προειδοποιητικές πινακίδες
 Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία
 Χιονοαλυσίδες
 Κουτί πρώτων βοηθειών
 Απορροφητικό υλικό
 Νερό
 Απολυμαντικό με βάση το χλώριο
 Αντισηπτικό χεριών
 Κολλύριο ματιών
 Γάντια μιας χρήσεως
 Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες
 Προστατευτικά γυαλιά
 Μάσκα μιας χρήσης
 Δοχείο κλινικών απορριμμάτων

2.3.2 Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στην  διακίνηση  του  βιολογικού  υλικού  και  στην  άμεση
αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών συνίσταται η χρήση συστήματος GPS με δυνατότητα
παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας
εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντηρήσης. 

3. Συσκευασία
3.1  Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού

Όταν απαιτείται η  συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση
ειδικών  πιστοποιημένων  δοχείων  μεταφοράς  αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων  με  ισχυρή
μόνωση για διατήρηση σταθερής της θερμοκρασίας ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντολογικές
συνθήκες.  Το  χρησιμοποιούμενο  ψυκτικό  υλικό  για  τις  μονάδες  ολικού
αίματος/ερυθρών/πλάσματος δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τους μεταφερόμενους
ασκούς. 
Σημείωση: H χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π.Ο.Υ.  για
την ασφαλή μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού. 
Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι  ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και
μεταφοράς.  Κατά τη  διάρκεια  της  μεταφοράς,  η  θερμοκρασία  των  αιμοπεταλίων  πρέπει  να
διατηρείται  όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συνιστώμενη  θερμοκρασία αποθήκευσης που
είναι +20°C έως +24°C (μέση συνιστώμενη θερμοκρασία +22°C) και ο χρόνος μεταφοράς θα
πρέπει να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες.
Σχετικά με τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να
ισχύουν  οι  γενικές  συνθήκες  προσαρμοσμένες  στις  ανάγκες  του  κάθε  μεταφερόμενου
ανθρωπίνου ιστού.

3.2  Δείγμα 
α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης
α.1 Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται  σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως, με
ερμητικό και μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το
δείγμα. Ο σάκος να έχει δύο  θήκες μια για το δείγμα και μια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό. 
Σημείωση: To παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη

α.2 Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω. 
Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι μερικώς
απομονωμένοι μεταξύ τους. 
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α.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται  για μολυσματικό
υλικό  είτε  για  δυνητικά  μολυσματικό)  πρέπει  να  τυλίγεται  αρχικά  με  επαρκή  ποσότητα
απορροφητικού  υλικού  ικανή  να  απορροφήσει  όλο  τον  όγκο  του  μεταφερόμενου  υγρού
δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη. 
β. Δευτεροταγής συσκευασία
Στη  συνέχεια  ο  περιέκτης  ή  οι  περιέκτες  τοποθετούνται  σε  ειδικό  πιστοποιημένο  δοχείο
μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία
της ακεραιότητας του μεταφερόμενου βιολογικού  υλικού. 
Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την μεταφορά μολυσματικών
και δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες -40οC έως
55οC  και  πίεση  έως  95kPa  και  να  φέρουν  εξωτερικά  σήμανση  επικινδυνότητας  (βιολογικά
επικίνδυνο).

4. 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

5. 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.  

ΟΙ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΟΡΟΙ  –  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΕΙΝΑΙ
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ , ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 3395/2020 διακήρυξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …………………………

……………………….  Τ.Κ. ………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι

του  ποσού  των ..…………. €  υπέρ  της  εταιρείας  ………………………………………… για  την  καλή

εκτέλεση  των  όρων  της  Σύμβασης  …………………..………………  για  την   ανάθεση

……………………………………………………

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό …………………………  Διακήρυξή σας.

Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης

μέσα σε  τρεις (3) ημέρες  από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.     

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………

Βεβαιούται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσόν  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο

των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αρ. 3395/2020 διακήρυξης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ  με αριθμ.:……………

Ποσού : ………………………… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Στο Διδυμότειχο  Ν. Έβρου, σήμερα  …………………………… μεταξύ των συμβαλλομένων:
αφενός Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
που  εδρεύει  στο  Διδυμότειχο  –  25ης Μαΐου  152  –  Διδυμότειχο,  έχει  αριθμό  φορολογικού  μητρώου
997162988, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας
από /την …………….. ………………………  και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως
«το  Νοσοκομείο»  και  αφετέρου  της  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  …………………………………….  με
………………………….της  Δ.Ο.Υ.  ………………………………..  (στο  εξής  καλούμενη  «Ανάδοχο»)  που  εδρεύει
……………………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.
…………………………………………. της εταιρείας ,  κάτοικο ………………………………… 
αφού έλαβαν υπόψη ότι:
Α.  διενεργήθηκε ………………………………… σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για
την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου ……………………………………….,  προϋπολογισθείσας
δαπάνης ……………………………………€ με ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………/2020 διακήρυξη
αυτού.  Το  αποτέλεσμα  του  ανωτέρω  διαγωνισμού  κατακυρώθηκε  στον  Προμηθευτή  με  την  αρ.
………………………………  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου/του  Διοικητή  του  Γενικού  Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου,  κατόπιν  σχετικής  γνωμοδότησης  της  Επιτροπής  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Β.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής,
όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω
προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1  ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διακίνησης αίματος του Γενικού Νοσοκομείου.
Διδυμοτείχου.
1.2. Η υπηρεσία θα παρέχεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, το παράρτημα  και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης και  την προσφορά του Προμηθευτή που θεωρούνται  στο σύνολό τους
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

1.3. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές  που κατακυρώθηκαν  από τα αποτελέσματα
της  διακήρυξης για ολόκληρο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία
1.4.  Η σύμβαση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους, από  ……………..  έως ……………...
1.5.  Το  Νοσοκομείο  έχει  το  δικαίωμα,  έπειτα  από  απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου/Διοικητή,  να
παρατείνει τη σύμβαση για ένα έτος.

1.6. H δαπάνη για την προμήθεια της δημοπρατούμενης προμήθειας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό
του Γ.Ν. Διδυμοτείχου.

1.7. Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού σε περιφερειακό επίπεδο, η
σύμβαση παύει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.

1.8.  Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας ή Υ.Πε ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική προμήθεια στο
Ίδρυμα με οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύμβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις
ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή
μπορεί να μειώσει τις μεταφορές ή να τις διακόψει.

1.9.   Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται  ο προμηθευτής στις περιπτώσεις
αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη μεταφοράς.

1.10.    Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  μπορεί  να  τροποποιείται  η  σύμβαση,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου
οργάνου.   

ΑΡΘΡΟ 2  ο
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

     Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών
Αιμοδοσίας,  συνοψίζεται  στην  διακίνηση  ασκών  αίματος  και  παραγώγων  αυτού  για  μετάγγιση  και  στη
διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων του για μετάγγιση και στη διακίνηση βιολογικών δειγμάτων και
βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας Ι). 
    Ο ανάδοχος έχει απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθεί 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). 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ολικό αίμα

Ερυθροκύτταρα

Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα

Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο

Δείγματα πλάσματος / ορού

Μυελός των οστών

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Καλλιέργειες 

Βιοψίες

Φαρυγγικό επίχρισμα 

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

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προκειμένου η μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει: 
 Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”, ADR 1999  με τις

ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ με τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000,
ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και με απόλυτη συνέπεια και
αξιοπιστία στην τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς. 

 Τα  οχήματα  να  υπόκεινται  στον  Ν.3534/07,  οι  σχετικές  διατάξεις  του  οποίου  να  αναφέρονται  στη
σύμβαση.

 Να  διαθέτει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  στην  μεταφορά  βιολογικού  υλικού,  εξειδικευμένο  προσωπικό  και
πιστοποιημένο εξοπλισμό.

 Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που υπαγορεύονται
από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση)

 Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας  του προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού
 Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς
 Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές.
 Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού

υλικού (Πίνακας ΙΙ) 
 Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και να φέρει αποκλειστικά την

ευθύνη για  κάθε  ζημιά  που τυχόν υποστεί  το  βιολογικό  υλικό  κατά τη  μεταφορά  του.  Το  κόστος  της
αποζημίωσης να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου κόστους του ασκού, το οποίο κυμαίνεται
ανάλογα με την επεξεργασία του κατεστραμμένου αίματος ή παραγώγου
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    ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που έχει ελεγχθεί  με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και δεν περιέχει
παθογόνους παράγοντες. Πχ. Μονάδες ερυθρών προς

μετάγγιση

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι περιέχει
παθογόνους παράγοντες  Π.χ. Δείγμα αίματος για διαγνωστικό έλεγχο

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες ότι    περιέχει
παθογόνους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν - μετά από έκθεση σε αυτούς-
μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς

ανθρώπους. Π.χ. Ορρός φορέα HIV

Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα στοιχείο
επαγγελματικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, ενδημικές
τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού. 
       
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή έργου 
Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών  βιολογικών υλικών με βάση
προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του
αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και  τα σημεία παραλαβής/ παράδοσης. Σε
περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (πχ. διακίνηση αίματος για επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να
ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις
ανάγκες της Αιμοδοσίας σε μεταφορές ασκών αίματος και  παραγώγων,  μολυσματικών και  διαγνωστικών
δειγμάτων. Πιο αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει:
α)Αυθημερόν  διακίνηση,  εντός  λίγων  ωρών  από  την  παραλαβή  του  βιολογικού  υλικού  (ασκών  αίματος
παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), από/πρός Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης, Θράκης,
Μακεδονίας, και Αττικής.
β) Δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σε 4  θερμοκρασίες, 2-6°C, -20°C έως -35°C, +20°C έως +24°C και
-70°C ή +37°C.
γ) Μεταφορά  από/προς, Αεροδρόμιο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» .
δ) Μεταφορά από Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης προς Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης
6. Όχημα μεταφοράς
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει οχήματα μεταφοράς που υπόκεινται στον Ν. 3534/07 και τα οποία
θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά βιολογικού υλικού.
Το όχημα να είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και

με βάση τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί

άμεσα πριν την επόμενη χρήση. 
Εντός του οχήματος απαγορεύεται: 
 Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη
 Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού
 Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία
 Η χρήση συσκευών με φλόγα

7. Εξοπλισμός οχήματος
     O εξοπλισμός του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάζει την
ακεραιότητα και την ασφάλεια του οδηγού, του μεταφερόμενου υλικού και δεν θα παρεμποδίζει την τακτική
απολύμανση και καθαριότητα του. 

7.1 Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

Ο  θάλαμος  συντήρησης  πρέπει  να  επιτυγχάνει  τα  ενδεδειγμένα  επίπεδα  θερμοκρασίας  για  κάθε  είδος
βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει την διατήρηση της
θερμοκρασίας  για  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  ανεξάρτητα  από  τις  εξωτερικές  περιβαλλοντολογικές
συνθήκες. 
Η  ορθή  λειτουργία  του  εξοπλισμού  πρέπει  να  επικυρώνεται  με  τακτικούς  ελέγχους  και  διαδικασίες
συντήρησης. Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της θερμοκρασίας τα μέσα
αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό. 
Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος: 
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 Από τον W.H.O. για την μεταφορά και αποθήκευση θερμοευαίσθητων βιολογικών υλικών
 Κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών 
Για  τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και  προς  το  όχημα  -  προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να
παραμείνει σταθερή – ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση  μόνο ειδικών φορητών μέσων κατάλληλων για τη
μεταφορά βιολογικού υλικού με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης.
 
7.2 Παρακολούθηση θερμοκρασίας
Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει  να παρακολουθούνται   με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των
δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Το καταγραφικό πρέπει είναι τοποθετημένο σε σημείο
προσβάσιμο  για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήματος,  με  οθόνη ψηφιακών ενδείξεων,
συναγερμό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδομένα της θερμοκρασίας πρέπει να είναι
διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση. 
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει την ταυτόχρονη  μεταφορά  βιολογικού υλικού στις
εξής  θερμοκρασίες:   2-6°C  ,  20-24°C   ,  -20 έως -35°C, -70°C /ή +37°C
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Ολικό αίμα 2-6°C 
Ερυθροκύτταρα 2-6°C
Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24°C
Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο -18 έως -25°C
Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8°C / -20 έως -35°C/ -70°C *
Μυελός των οστών 15-25°C
Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8°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.

7.3  Ειδικός εξοπλισμός
7.3.1 Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως πχ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει: 
 Πυροσβεστήρας  2kg  ξηράς  σκόνης,  ο  οποίος  πρέπει  να  συντηρείται  ετησίως  και  να  διαθέτει
ημερομηνία λήξης σε διακριτό σημείο 
 Προειδοποιητικές πινακίδες
 Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία
 Χιονοαλυσίδες
 Κουτί πρώτων βοηθειών
 Απορροφητικό υλικό
 Νερό
 Απολυμαντικό με βάση το χλώριο
 Αντισηπτικό χεριών
 Κολλύριο ματιών
 Γάντια μιας χρήσεως
 Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες
 Προστατευτικά γυαλιά
 Μάσκα μιας χρήσης
 Δοχείο κλινικών απορριμμάτων

7.3.2 Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στην  διακίνηση  του  βιολογικού  υλικού  και  στην  άμεση  αντιμετώπιση
επειγόντων  περιστατικών  συνίσταται  η  χρήση  συστήματος  GPS  με  δυνατότητα  παρακολούθησης  σε
πραγματικό  χρόνο  τόσο  της  γεωγραφικής  θέσης  όσο  και  της  θερμοκρασίας  εσωτερικά  των  θαλάμων
θερμοσυντηρήσης. 

8. Συσκευασία
8.1  Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού
Όταν απαιτείται η  συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση ειδικών
πιστοποιημένων  δοχείων  μεταφοράς  αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων  με  ισχυρή μόνωση  για  διατήρηση
σταθερής  της  θερμοκρασίας  ανεξάρτητα  από  τις  περιβαλλοντολογικές  συνθήκες.  Το  χρησιμοποιούμενο
ψυκτικό υλικό για τις μονάδες ολικού αίματος/ερυθρών/πλάσματος δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με
τους μεταφερόμενους ασκούς. 
Σημείωση: H χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π.Ο.Υ.  για την ασφαλή
μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού. 
Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και  μεταφοράς.
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία των αιμοπεταλίων πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν
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πλησιέστερα στη συνιστώμενη  θερμοκρασία αποθήκευσης που είναι +20°C έως +24°C (μέση συνιστώμενη
θερμοκρασία +22°C) και ο χρόνος μεταφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες.
Σχετικά με τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να ισχύουν οι
γενικές συνθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μεταφερόμενου ανθρωπίνου ιστού.

8.2  Δείγμα 
α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης
α.1 Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως, με ερμητικό και
μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα. Ο σάκος να έχει δύο
θήκες μια για το δείγμα και μια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό. 
Σημείωση: To παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη

α.2 Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω. 
Πολλοί  περιέκτες  μπορούν  να  τοποθετηθούν  σε  κοινή  συσκευασία  εάν  και  εφόσον  είναι  μερικώς
απομονωμένοι μεταξύ τους. 
α.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό είτε για
δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να
απορροφήσει  όλο  τον  όγκο  του  μεταφερόμενου  υγρού  δείγματος  και  να  το  μετατρέψει  σε  γέλη,  σε
περίπτωση ρήξης του περιέκτη. 
β. Δευτεροταγής συσκευασία
Στη  συνέχεια  ο  περιέκτης  ή  οι  περιέκτες  τοποθετούνται  σε  ειδικό  πιστοποιημένο  δοχείο  μεταφοράς
πολλαπλών χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του
μεταφερόμενου βιολογικού  υλικού. 
Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά
μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες  -40οC έως 55οC και  πίεση έως
95kPa και να φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο).

9. 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

10.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.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

     Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας
του έργου της Διακίνησης Αίματος και την τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό
πρωτόκολλο.
     Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου, θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα
οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης.
     Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.) το
Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.
     Η μεταφορά αίματος θα αφορά τους προορισμούς όπως αναλυτικά αναφέτονται στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ   4  ο   
ΠΛΗΡΩΜΗ 

    Δεν υπάρχει πάγια χρέωση, στο τέλος κάθε μήνα θα κόβεται τιμολόγιο με βάση τις κινήσεις που έχουν
γίνει τη συγκεκριμένη περίοδο. Το τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύουν τα έντυπα αποδεικτικά μεταφοράς
τα οποία παραλαμβάνει το ανάλογο τμήμα του Νοσοκομείου. 
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Η πληρωμή  θα  γίνεται  με  την  εξόφληση  του  100% της  συμβατικής  αξίας  της   μεταφοράς  που
πραγματοποιήθηκε, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών
κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

H  πληρωμή θα  γίνεται  σε  ευρώ (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών  χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.

      Η  εξόφληση  γίνεται  με  βάση  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  τα  λοιπά  στοιχεία  που
προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. 

      Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από το Νοσοκομείο  εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο  καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα της ελεγκτικής διαδικασίας και β) κατά
το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωμής  που  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  του  προμηθευτή  (μη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων
δικαιολογητικών,  παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις  τεχνικές  προδιαγραφές
κ.λ.π.).

 Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους
του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων  που αφορούν στην εξόφληση
των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ   5  ο

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

1 Υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεως  επιβάλλεται  κράτηση
0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης (άρθρο 4ο του  Ν.4013/2011
όπως ισχύει).

0,07%

2 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας. 2%
3 Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας

εκτός  φπα,  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό
παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36ο

του Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

0,02%

4 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση   0,06% η
οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της
αρχικής καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει)

0,06%

ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  σύμφωνα  με  το  αρ.  55  του  Ν.  2238/94  (ΦΕΚ  151Α/16-09-1994)  όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται 8%
φόρος εισοδήματος. 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
                                                               

ΑΡΘΡΟ   6  ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη  διακήρυξη,  ο  Προμηθευτής,  για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της
παρούσας  σύμβασης,  κατέθεσε  την  υπ’  αριθ.  ………………….  εγγυητική  επιστολή   της  τράπεζας
…………………, ποσού ,…………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε  ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συνολικής  συμβατικής  αξίας  (μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.),  με  χρόνο  ισχύος  έως  την
…………………….. 
Η ανωτέρω εγγύηση   επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής  και με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του αναδόχου.

6.2.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της
διακήρυξης και στον Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7  ο   
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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7.1  Ο  κάθε  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  οι  οποίες
αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της), τους όρους της
προσφοράς  του,  καθώς  και  τις  υποχρεώσεις  της  σύμβασης.  Στην  αντίθετη  περίπτωση,  θα  υπάρχουν
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω
7.2 Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται
υπαιτίως με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η υπηρεσία δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί
πλημμελώς για το διάστημα αυτό, με υπαιτιότητά του, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
7.3  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα διενέργειας
του διαγωνισμού.
7.4  Όλες οι  παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται  από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου μετά από προηγούμενη
κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
7.5  Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκομείο αζημίως για αυτό.

ΑΡΘΡΟ   8  ο   
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

8.1. O ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
απ’ αυτή, εφόσov δεν  εκτέλεσε καλά τις εργασίες που του ανατέθηκαν.

8.2. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv σύμβαση εάν συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

8.3. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η
δυνατότητα  παροχής  υπηρεσιών  μέχρι  τηv  πρoηγoύμεvη  της  ημερoμηvίας  της  απόφασης  κήρυξης
έκπτωτου.

8.4.  Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται  έκπτωτος από τηv  κατακύρωση,  την  ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ,
τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

8.5.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή
την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

8.5.1 Αν ο προμηθευτής διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την σύμβαση, πριν
την ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και  των παρατάσεών της,  υποχρεούται  στην
καταβολή προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτρας το ύψος της οποίας θα αποφασισθεί μετά από σχετική
απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου. Σε μια τέτοια περίπτωση το νοσοκομείου θα δικαιούται ελεύθερα να
προμηθευτεί τα είδη από την ελεύθερη αγορά και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο προμηθευτή
την τυχόν προσήκουσα διαφορά τιμής.

8.5.2.  Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής τον όρων της σύμβασης, θα
επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς παρακρατούμενη
από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ε.. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο
πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του
προμηθευτή ως εκπτώτου. 
Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο  διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας
τον προμηθευτή έκπτωτο  και να αξιώσει αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 9  ο   
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για
τον Προμηθευτή  όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου
του προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

8. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του
εργοστασίου του προμηθευτή.

9. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
10. Πλημμύρα.
11. Σεισμός. 
12. Πόλεμος. 
13. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
14. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται  μέσα  σε  διάστημα  είκοσι  (20)  ημερών,  από  τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και  να προσκομίσει  στο φορέα τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
10.1. Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  Κατ’  εξαίρεση ο
Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
10.2.  Όλοι οι  όροι  της παρούσας θεωρούνται  ουσιώδεις.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και  αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη
του  διενεργηθέντος  διαγωνισμού,  β)  η  τεχνική  και  οικονομική  προσφορά  του  Προμηθευτή  και  γ)  οι
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
10.3. κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11  ο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
     Χωρίς  την  προηγούμενη γραπτή  συναίνεση της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  Ανάδοχος  δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση της υπηρεσίας  ,  ούτε κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα και  πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του,
και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης
από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών
και την παράλειψή της στο μέλλον.
      Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες – το υπό ανάθεση έργο  χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής,
ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα  Αρχή  και  δεν  δεσμεύει  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  κανένα  τρόπο,  χωρίς  την
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
12.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση  ή  την  εφαρμογή  της  Σύμβασης  ή  εξ'  αφορμής  της,  Το  Νοσοκομείο  και  ο  Προμηθευτής
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια .
   Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την
Ελληνική  Νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους  συμφωνήσουν.  Αν  δεν  επέλθει  τέτοια  συμφωνία,  η
αρμοδιότητα για την  επίλυση της  διαφοράς ανήκει  στα Ελληνικά Δικαστήρια  κατά τα  οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο. 
12.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι τις διακήρυξης, καθώς και οι
περί  προμηθειών  του  Δημοσίου  διατάξεις  και  οι  τροποποιήσεις  αυτών,  όπως  ισχύουν  κάθε  φορά.  Η
εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που
απορρέουν από τις  συναφείς  με τη σύμβαση διατάξεις  του Αστικού Κώδικα και  της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας.
12.3.  Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
12.4.  Τέλος και  τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι  αποδέχονται  όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία ίδια (3) πρωτότυπα, και αφού
διαβάσθηκαν  ,  βεβαιώθηκαν  νόμιμα  και  υπογράφηκαν  από  τους  συμβαλλόμενους.  Από  αυτά,  τα  δύο
κατατέθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο  Διδυμοτείχου και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ  Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ

Για τον   ΑΝΑΔΟΧΟ

26

ΑΔΑ: ΩΗΕΜ4690Β9-ΥΦΑ





27

ΑΔΑ: ΩΗΕΜ4690Β9-ΥΦΑ




	ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
	ΠΛΗΡΩΜΗ
	ΑΡΘΡΟ 17ο
	ΑΡΘΡΟ 18ο

	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ.:……………
	ΠΛΗΡΩΜΗ
	ΑΡΘΡΟ 6ο

	ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
	ΑΡΘΡΟ 11ο


		2020-05-04T09:48:41+0300
	Athens




