
 

 

 

 

 

 

 

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ: 13-05-2022 
        4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΟΗΘΚ. ΞΟΥΡ.: 3898 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, για ηην ανάδειξη αναδόσος 
παποσήρ ςπηπεζιών διακίνηζηρ αίμαηορ (cpv:85146000-4), για ηην κάλςτη ηυν 

αναγκών Γενικού Νοζοκομείος Γιδςμοηείσος, για ένα έηορ, ενδεικηικήρ δαπάνηρ 
30.000,00€ με θπα, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΤΝΣΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Αλάδεημε αλαδόρνπ κε αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών δηαθίλεζεο αίκαηνο 
(cpv:85146000-4), γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα 

έηνο, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ όπωσ ορίηονται αυτζσ ςτο παράρτθμα τθσ 
παροφςασ. 

ΑΠΟΦΑΕΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ρελ ππ΄αξηζκ. Θ.4ν/ Γ.Π. 12ν/11-05-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  ηνπ Γ.Λ. 
Γηδπκνηείρνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

δηαθίλεζεο αίκαηνο (CPV:85146000-4) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ, 
γηα έλα έηνο, ελδεηθηηθήο δαπάλεο 30.000,00€ κε θπα, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε ηηκή. 
ΣΡΟΠΟ 

ΑΠΟΣΟΛΗ 
 
 
 

          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:  
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300 Διδ/χο, ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.  

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα 
πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία». 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ 
ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει: 

(α) Να υποβλθκεί ςε κλειςτό φάκελο  με τα ςτοιχεία τησ εταιρείασ και τθν ζνδειξθ 
«ΠΡΟΦΟΡΑ για την  3898/2022 έπεςνα αγοπάρ για την ανάδειξη αναδόσος 

παροχής Υπηρεσιών διακίνηζηρ αίμαηορ» για κάλυψθ των αναγκϊν του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοκεί ςτο Γραφείο Προμηθειϊν του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου 
εκπροςου. 

(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ παρατίθενται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» που αποτελεί αναπόςπαςτο 

Σμήμα:   Νηθνλνκηθνύ  
Γπαθείο: Ξξνκεζεηώλ 

Πληπ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σασ.Γ/νζη: 25εο Καΐνπ 152, 68300  

Σηλ.: 25533-50329  

e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
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ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
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τμήμα τησ παροφςασ ςτο οποίο περιγράφονται ακριβϊσ οι απαιτήςεισ και οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

(δ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

 τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ωσ 
εξισ: 

 υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε αναφζρεται 
ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ οι κρατιςεισ κακϊσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε 
περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται. 

 Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε αρικμθτικϊσ 
και ολογράφωσ. 

 Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ των 
προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 Η προςφερόμενη τιμή δεν θα πρζπει να ξεπερνά  

         την προχπολογιςθείςα δαπάνη. 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι εντόσ τησ 
χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή καταγράφεται ςτο 
παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 

 (ε) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ, 
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

 Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορϊν ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του παρόντοσ. 

 Τποβολή προςφορϊν: ζωσ Πζμπτη, 26-05-2022 ϊρα 14:30 ςτο γραφείο 
Πρωτοκόλλου του Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Παραςκευή, 27-05-2022 ϊρα 10:00 π.μ. 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Σπιάνηα σιλιάδερ εςπώ  (30.000,00€) 

ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 
ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV:  85146000-4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ 
ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δώδεκα (12)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ   απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ 
ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ένα (1) έτος 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά     βάςει τιμήσ 
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ μθ ςυνδρομι 
των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ απόδειξθ τοφτου ο ανάδοχοσ κα 
πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα: 

 Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου τελευταίου τριμήνου. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ: 

(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ 

(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

 Αςφαλιςτική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 
 Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν 1599/86, ςπογεγπαμμένη με ημεπομηνία ενηόρ 

ηυν ηελεςηαίυν ηπιάνηα ημεπολογιακών ημεπών ππο ηηρ καηαληκηικήρ 

ημεπομηνίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών και ζηην οποία θα  αναγπάθονηαι 
ηα ζηοισεία ηος διαγυνιζμού ζηον οποίο ζςμμεηέσοςν οι πποζθέπονηερ 

και να δηλώνεηαι όηι:  
1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θη 

έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
3.  παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε 

ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/2016. 

4. δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4488/2017. 
5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 

6. ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  
 

Με την τεχνική προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει 
να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα, όπωσ 
αυτά απαιτοφνται ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ». 

Επιςημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά 
την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ, όςο και κατά την ημερομηνία υπογραφήσ 
τησ ςφμβαςησ. Εάν κάποιο από τα ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία 
υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ, θα πρζπει να κατατεθεί εκ νζου επικαιροποιημζνο. 

     

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

A. Αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο, ζην νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθέο απαληήζεηο ζε 
όια ηα ζεκεία ησλ Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ (κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζην 

παξάξηεκα), θαζώο θαη ζε θάζε άιιε ηερληθή απαίηεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ πεξηέρεηαη ζηε 
πξνθήξπμε. Ρα αλαγξαθόκελα ζην θύιιν ζπκκόξθσζεο πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη κε 

παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή κε 

ηελ πξνζθόκηζε επίζεκσλ βεβαηώζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ 
εγγξάθσλ γηα όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. 
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B. Ξηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηηο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ( Ξηζηνπνηεηηθά CE , ISO θ.α.).  

 
Γ.        Γηθαηνινγεηηθά-πηζηνπνηεηηθά  πνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά:  

1. Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε 
ηα πξόηππα ηνπ ΞΝ. 

2. Ξηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκόξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε 
ηνλ θαλνληζκό ADR. 

3. Δθηύπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηόρξνλε  κεηαθνξά  

βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο  ζεξκνθξαζίεο ( 2 - 6°C, 20-24°C, -20 έσο -35°C, +37°C ή/θαη -
70°C)   

4. Ιίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν θαη βεβαίσζε θαηαιιειόηεηαο ησλ 
νρεκάησλ από ην ΘΑ.  

5. Γειηίν αηπρήκαηνο. 

6. Ρξηπιόηππν κεηαθνξάο. 
7. Ξηζηνπνηεηηθό EN ISO 9001: 2000 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθώλ νπζηώλ. 

8. Ξηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηώλ κε ηνλ θαλνληζκό ADR. 
9. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ησλ νδεγώλ κεηαθνξάο.  

10. Δθηύπσζε GPS ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη 
4 ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ.  

 

Γ. Θαηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηόηεξεο αλάινγεο αλαζέζεηο ησλ ηξηώλ 
ηειεπηαίσλ εηώλ θαη θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 
Ζ κε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπλεπάγεηαη ηελ 

απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Πηα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ρπρόλ εκθάληζε νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιόγν 

απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.  
 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

              
Νηθνλνκηθή πξνζθνξά  πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερόκελν:  

 

Α/Α ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΟ ΓΝ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

 

ΣΙΜΔ ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

1 ΑΞΝ/ΞΟΝΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΔΗΑΠ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ & ΗΓΗΥΡΗΘΑ 
ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΑ ΘΔΛΡΟΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

2 ΑΞΝ/ΞΟΝΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΔΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ 

(ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ, ΘΝΚΝΡΖΛΖ, ΜΑΛΘΖ) 

 

 ΑΞΝ ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΔΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ (ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ, 

ΘΝΚΝΡΖΛΖ, ΜΑΛΘΖ) (δύν έθηαθηα δξνκνιόγηα ην έηνο) 

 

3 ΑΞΝ/ΞΟΝΠ  ΘΡΔΙ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ  

4 ΑΞΝ/ΞΟΝΠ ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
Δπηβάξπλζε γηα επηπιένλ παξαιήπηεο – απνζηνιείο 

 

5 ΑΞΝ/ΞΟΝΠ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ «ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ»             
ΑΙΔΜ/ΞΝΙΖΠ 

 

6 ΑΞΝ ΘΡΔΙ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠ Κ.. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ  

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ                      
ΑΠΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ ΠΡΟ ΑΥΔΠΑ 

 

ΚΟΣΟ / 
ΑΠΟΣΟΛΗ                                       

συπίρ ΦΠΑ 

Γεπηέξα – Ξαξαζθεπή (πξνγξακκαηηζκέλν δξνκνιόγην)  

ΠΠΘΔΑΠΗΑ  
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ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟ  ΣΟ ΓΝ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ ΣΙΜΗ 

(συπίρ ΦΠΑ) 

ΑΞΝ ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΔΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ (ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖ, ΘΝΚΝΡΖΛΖ, 
ΜΑΛΘΖ) (δύν έθηαθηα δξνκνιόγηα ην έηνο) 

 

 

    Ο παπαπάνυ πίνακαρ ζςμπληπώνεηαι (συπίρ να ηποποποιηθεί η μοπθή ηος) 
από ηοςρ ςποτήθιοςρ αναδόσοςρ,  

    Πποζθοπά πος θέηει όπο αναπποζαπμογήρ ηιμήρ αποππίπηεηαι υρ απαπάδεκηη, 
ενώ θα ππέπει να ςπάπσει πηηή δήλυζη αποδοσήρ όλυν ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ   

καθώρ και ηηρ ιζσύοςζαρ Νομοθεζίαρ 

   Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή ή δελ 
δίδεηαη εληαία ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

   Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη  ππνρξενύληαη λα 

παξέρνπλ απηά. Ζ επζύλε όκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά 
ηνλ ππνςήθην αλάδνρν 

   Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνύζα πξόζθιεζε 

αθελόο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο θαη νθείιεη λα  εθαξκόζεη ηηο ηπρόλ 
αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δύλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη 

νπνηαδήπνηε πξόζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν. 
 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ  Φ.Π.Α. 
και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΣΡΟΠΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ 

Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από κάκε     τμθματικι οριςτικι, 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν 
αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι 
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα ςτθν  

οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνύ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: 

(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο από τθν αρμόδια 

επιτροπι παραλαβισ. 

(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ. 

(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν αυτά ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία. 

Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι: 

(α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-3-09) (β) Ο 

προβλεπόμενοσ από το άρκρο 55 του Ν. 2238/1994 φόροσ 

ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ, όπωσ 

ιςχφει ςιμερα. 

(γ) Κράτθςθ 0,07% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων θ οποία επιβαρφνεται με το νόμιμο τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και τθσ επ’ αυτοφ ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 20% ωσ και κάκε άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ 
νόμιμθ επιβάρυνςθ. 

(δ) Κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, για τθν 

κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΠΠ (βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 350 του 

Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΤΑ 1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 2017, τ. Βϋ) 
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Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου βαρφνει το Γ. 

Λ. Γηδπκνηείρνπ. 

Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και δεν 

υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ: 

 τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 το Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) www.eprocurement.gov.gr 
τθν ιςτοςελίδα  ηνπ Λνζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 

 

                                                          ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                       ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 
 
 

 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ –  

ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΑΙΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν. 
ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ –  

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ κεηαμύ ησλ Κνλάδσλ γείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
πεξεζηώλ Αηκνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ 

γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε 

δηαθίλεζε βηνινγηθώλ δεηγκάησλ θαη βηνινγηθώλ πξντόλησλ γηα δηαγλσζηηθνύο, 
ζεξαπεπηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο (πίλαθαο Η).  

Ν αλάδνρνο έρεη απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζεί ηελ ζπνπδαηόηεηα  ηεο κεηαθνξάο 
ησλ παξαπάλσ πιηθώλ, γηα:  

   Ρελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξόκελνπ 

βηνινγηθνύ πιηθνύ,  
   Ρελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνύ 

πιηθνύ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη  

   Ρνλ ζεβαζκό ηεο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο Γεκόζηαο γείαο θαη ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο, αθνύ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνύληαη είλαη ηόζν κνιπζκαηηθά όζν θαη δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά). 

Ζ ζέζπηζε θαλόλσλ θαη εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, 
δηέπεηαη από ηνπο θαλόλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξόκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα 

(Cold Chain) ηνπ Ξαγθόζκηνπ Νξγαληζκνύ γείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλώλ Νξγαληζκώλ 
(DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΗΑΡΑ/ αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα 

κεηαθνξά).  
 

ΞΗΛΑΘΑΠ Η. ΔΗΓΖ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΙΗΘΥΛ 

ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΙΗΘΑ 

Νιηθό αίκα 

Δξπζξνθύηηαξα 

Αηκνπεηάιηα – Θνθθηνθύηηαξα 

Ξιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ 

Κπειόο ησλ νζηώλ 

Ξξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο 

Θαιιηέξγεηεο  

Βηνςίεο 

Φαξπγγηθό επίρξηζκα  

Δ.Λ.., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά  

Λνπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ξξνθεηκέλνπ ε κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθώλ ζα 
πξέπεη:  

 Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ξ.Ν.. “Blood Cold Chain”, 
ADR 1999  κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΘ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 
2002/98/ΔΘ, 2004/33/ΔΘ, ΦΔΘ 509/2000, ΦΔΘ1350/2000, ΦΔΘ 781Β/2000, Λ.3534/2007, 
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Α3/31882/2540/31-05-07 ηνπ πνπξγείνπ Κεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Κεηαθνξώλ, Ρκήκαηνο Νδηθώλ Κεηαθνξώλ) θαη κε απόιπηε ζπλέπεηα θαη 
αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο.  

 Ρα νρήκαηα λα ππόθεηληαη ζηνλ Λ.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη 
ζηε ζύκβαζε. 

 Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ, εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκό. 

 Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππόθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο, πνπ 
ππαγνξεύνληαη από ηε θύζε ηεο κεηαθεξόκελεο νπζίαο θαη ην ιόγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. 

επείγνπζα κεηάγγηζε) 

 Λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο  ηνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ 

 Ζ κεηαθνξά λα ζπλνδεύεηαη από ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο 

 Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιόγσ κεηαθνξέο. 

 Λα πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε 
θαηεγνξίαο βηνινγηθνύ πιηθνύ (Ξίλαθαο ΗΗ)  

 Λα αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ ππνζηεί ην βηνινγηθό πιηθό θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ. Ρν θόζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα πξνθύπηεη κεηά από ππνινγηζκό ηνπ 
ειάρηζηνπ θόζηνπο ηνπ αζθνύ, ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

θαηεζηξακκέλνπ αίκαηνο ή παξαγώγνπ 
 

    ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ADR2007) 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

Α. ΚΖ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΝ 
ιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί  κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο 
θαη δελ πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο. Ξρ. Κνλάδεο εξπζξώλ 

πξνο 
κεηάγγηζε 

 
Β. ΓΛΖΡΗΘΑ  

ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΝ 

(ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ) 

ιηθό πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 

δνθηκαζίεο όηη πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο  Ξ.ρ. Γείγκα 

αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθό έιεγρν 

Γ. ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΝ 

ιηθό πνπ έρεη ειεγρζεί κε όιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο 

όηη    πεξηέρεη παζνγόλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ - κεηά από έθζεζε ζε απηνύο-  κόληκε αληθαλόηεηα, 
απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθόξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια πγηείο 

αλζξώπνπο. Ξ.ρ. Νξξόο θνξέα HIV 

Πεκείσζε: Γηα ηελ θαηαρώξεζε ελόο βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη 

έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηό ηαηξηθό 
ηζηνξηθό, ζπκπηώκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο 

πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνύ.  

        
ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Πεπιγπαθή έπγος  

Έξγν ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπώλ  βηνινγηθώλ 

πιηθώλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν πξόγξακκα πνπ ζα εθδίδεηαη από ηελ πεξεζία θαη θαηόπηλ 
γξαπηήο ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδόρνπ κε ηελ αξκόδηα πεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο θαη 

ηα ζεκεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο. Πε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε 
αίκαηνο γηα επείγνπζα κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα από ηελ 

ππεξεζία. Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ηεο 
Αηκνδνζίαο ζε κεηαθνξέο αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ, κνιπζκαηηθώλ θαη δηαγλσζηηθώλ 

δεηγκάησλ. Ξην αλαιπηηθά ην έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη: 

α)Απζεκεξόλ δηαθίλεζε, εληόο ιίγσλ σξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ (αζθώλ 
αίκαηνο παξαγώγσλ, δηαγλσζηηθώλ θαη κνιπζκαηηθώλ δεηγκάησλ), από/πξόο Κνλάδεο γείαο 

Θεζζαινλίθεο, Θξάθεο,  Καθεδνλίαο, θαη Αηηηθήο. 
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β) Γπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο κεηαθνξάο ζε 4  ζεξκνθξαζίεο, 2-6°C, -20°C έσο -35°C, +20°C 

έσο +24°C θαη  -70°C ή +37°C. 
γ) Κεηαθνξά  από/πξνο, Αεξνδξόκην «ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ» . 

δ) Κεηαθνξά από Θ.Ρ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο πξνο Κνλάδεο γείαο Θεζζαινλίθεο 
 

1. Όσημα μεηαθοπάρ 

Ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ ππόθεηληαη ζηνλ Λ. 3534/07 θαη ηα 
νπνία ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ. 

Ρν όρεκα λα είλαη θιηκαηηδόκελν, ε δε θαζαξηόηεηα/απνιύκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνύ πιηθνύ.  

Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνύ πιηθνύ ην όρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη 
λα απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ ηελ επόκελε ρξήζε.  

Δληόο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεύεηαη:  

 Ζ κηθηή θόξησζε κε άιια είδε 

 Ζ είζνδνο θαη παξακνλή ζην όρεκα άιισλ αηόκσλ πιελ ηνπ νδεγνύ 

 Ρν παξθάξηζκα ζε αθύιαρηα ζεκεία 

 Ζ ρξήζε ζπζθεπώλ κε θιόγα 

 
2. Δξοπλιζμόρ οσήμαηορ 

     O εμνπιηζκόο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξόπν πνπ δελ ζα 
επεξεάδεη ηελ αθεξαηόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνύ, ηνπ κεηαθεξόκελνπ πιηθνύ θαη δελ 

ζα παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιύκαλζε θαη θαζαξηόηεηα ηνπ.  

 
2.1 Θάλαμοι ζςνηήπηζηρ βιολογικών ςλικών 

Ν ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο γηα 
θάζε είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ (Ξίλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κόλσζε πνπ ζα 

επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα από 
ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο.  

Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα επηθπξώλεηαη κε ηαθηηθνύο ειέγρνπο θαη 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθόζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθώλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην κεηαθεξόκελν βηνινγηθό 

πιηθό.  
Ν ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο:  

 Από ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκνεπαίζζεησλ βηνινγηθώλ 

πιηθώλ 

 Θαηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ βηνινγηθώλ 

πιηθώλ  
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ από θαη πξνο ην όρεκα - πξνθεηκέλνπ ε ςπθηηθή 

αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή – ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε  κόλν εηδηθώλ θνξεηώλ 
κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ κε ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξόηεηα, 

κόλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο. 
  

2.2 Παπακολούθηζη θεπμοκπαζίαρ 

Νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη  κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο 
θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Ρν θαηαγξαθηθό πξέπεη 

είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινύζεζε από ηνλ νδεγό ηνπ 
νρήκαηνο, κε νζόλε ςεθηαθώλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκό θαη δπλαηόηεηα 24σξεο ζπλερνύο 

θαηαγξαθήο. Ρα δεδνκέλα ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ πεξεζία άκεζα 

θαη αλαδξνκηθά όπνηε απηά δεηεζνύλ γηα αμηνιόγεζε.  
Ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιύπηεη ηελ ηαπηόρξνλε  κεηαθνξά  

βηνινγηθνύ πιηθνύ ζηηο εμήο  ζεξκνθξαζίεο:   2-6°C  ,  20-24°C   ,  -20 έσο -35°C, -70°C /ή 
+37°C 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗΗ. 

ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΙΗΘΑ ΘΔΟΚΝΘΟΑΠΗΑ 

Νιηθό αίκα 2-6°C  

Δξπζξνθύηηαξα 2-6°C 

Αηκνπεηάιηα – Θνθθηνθύηηαξα 20-24°C 
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Ξιάζκα πξόζθαηα θαηεςπγκέλν -18 έσο -25°C 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνύ 2-8°C / -20 έσο -35°C/ -70°C * 

Κπειόο ησλ νζηώλ 15-25°C 

Ξξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θύηηαξα 2-8°C 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο 2-8°C 

Θαιιηέξγεηεο  15-25°C/ 37°C 

Βηνςίεο 15-25°C/ 37°C 

Φαξπγγηθό επίρξηζκα  2-8°C 

Δ.Λ.., πηύεια, νύξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά  2-8°C/ 15-25°C * 

Λνπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 15-25°C * 

Πηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη από ην είδνο θαη ην 
πξσηόθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο. 

2.3  Διδικόρ εξοπλιζμόρ 

2.3.1 Γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ (όπσο πρ. δηαξξνή) ην όρεκα πξέπεη λα 
δηαζέηεη:  

 Ξπξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθόλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα 

δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε δηαθξηηό ζεκείν  

 Ξξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 

 Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 

 Σηνλναιπζίδεο 

 Θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ 

 Απνξξνθεηηθό πιηθό 
 Λεξό 

 Απνιπκαληηθό κε βάζε ην ριώξην 

 Αληηζεπηηθό ρεξηώλ 

 Θνιιύξην καηηώλ 

 Γάληηα κηαο ρξήζεσο 

 Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Ξξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Κάζθα κηαο ρξήζεο 

 Γνρείν θιηληθώλ απνξξηκκάησλ 

 

2.3.2 Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ζηελ άκεζε 

αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε δπλαηόηεηα 
παξαθνινύζεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηόζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο όζν θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληεξήζεο.  

 

3. ςζκεςαζία 

3.1  Αζκοί αίμαηορ και παπάγυγα αςηού 
Όηαλ απαηηείηαη ε  ζπζθεπαζία αζθώλ αίκαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ πξέπεη λα γίλεηαη ε 

ρξήζε εηδηθώλ πηζηνπνηεκέλσλ δνρείσλ κεηαθνξάο αίκαηνο/πιάζκαηνο/αηκνπεηαιίσλ κε 
ηζρπξή κόλσζε γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλεμάξηεηα από ηηο 

πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο. Ρν ρξεζηκνπνηνύκελν ςπθηηθό πιηθό γηα ηηο κνλάδεο νιηθνύ 
αίκαηνο/εξπζξώλ/πιάζκαηνο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο κεηαθεξόκελνπο 

αζθνύο.  

Πεκείσζε: H ρξήζε θνξεηώλ ςπγείσλ από θνηλό θειηδόι δελ ζπλίζηαηαη από ηνλ Ξ.Ν..  γηα 
ηελ αζθαιή κεηαθνξά αίκαηνο θαη παξαγώγσλ απηνύ.  
Ρα παξαζθεπάζκαηα αηκνπεηαιίσλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη 
κεηαθνξάο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ε ζεξκνθξαζία ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη όζν ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζηε ζπληζηώκελε  ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο πνπ 

είλαη +20°C έσο +24°C (κέζε ζπληζηώκελε ζεξκνθξαζία +22°C) θαη ν ρξόλνο κεηαθνξάο ζα 
πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 24 ώξεο. 

Πρεηηθά κε ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, ζα πξέπεη 
λα ηζρύνπλ νη γεληθέο ζπλζήθεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε κεηαθεξόκελνπ 

αλζξσπίλνπ ηζηνύ. 
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3.2  Γείγμα  
α. Ξξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο 

α.1 Κνιπζκαηηθό πιηθό: Ν πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε 
εξκεηηθό θαη κόληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κόλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

δείγκα. Ν ζάθνο λα έρεη δύν  ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθό 

παξαπεκπηηθό.  
Πεκείσζε: To παξαπεκπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε 

 
α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθό: Υο άλσ.  

Ξνιινί πεξηέθηεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθόζνλ είλαη 
κεξηθώο απνκνλσκέλνη κεηαμύ ηνπο.  

α.3 Πε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνύ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξόθεηηαη γηα κνιπζκαηηθό 

πιηθό είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθό) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε επαξθή πνζόηεηα 
απνξξνθεηηθνύ πιηθνύ ηθαλή λα απνξξνθήζεη όιν ηνλ όγθν ηνπ κεηαθεξόκελνπ πγξνύ 

δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε.  
β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία 

Πηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθό πηζηνπνηεκέλν δνρείν 

κεηαθνξάο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθό θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ κεηαθεξόκελνπ βηνινγηθνύ  πιηθνύ.  

Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά 
κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ νπζηώλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε 

ζεξκνθξαζίεο -40νC έσο 55νC θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε 
επηθηλδπλόηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). 

 

4. Έγγπαθα μεηαθοπάρ  
Ζ εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζύλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθέο θαη 

άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά.  
Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνύ πιηθνύ:  

 Δηδηθό ηξηπιόηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 

απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζόηεηα/όγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξόκελνπ 

βηνινγηθνύ πιηθνύ. Πηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθώλ 
πιηθώλ ην ηξηπιόηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

βηνινγηθνύ πιηθνύ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλόηεηαο.   
 Γειηίν αηπρήκαηνο 

 Γξαπηέο νδεγίεο θόξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθόξησζεο 

 Ξηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνύ 

 
5. Πποζυπικό μεηαθοπάρ 
Ρν ππεύζπλν πξνζσπηθό γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνύ πιηθνύ λα είλαη έκπεηξν θαη 

εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνύ πιηθνύ.  

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  
 Ρελ ζπλερή ηνπ επηκόξθσζε κε βάζε ηελ ηζρύνπζα Λνκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ από ην πνπξγείν Κεηαθνξώλ 

 Ρηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνύ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνύ πιηθνύ 

 Ρνπο θαλόλεο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνύλ 

 Ρνπο εθηηκώκελνπο θηλδύλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνύ πιηθνύ 

θαζώο θαη ηελ δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δύλαηαη λα πξνθύςνπλ 
από απηνύο ηνπο θηλδύλνπο.   

 
ΝΗ ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΝΟΝΗ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ – ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΗΛΑΗ 
ΓΔΠΚΔΡΗΘΝΗ , ΚΔ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΟΟΗΤΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΠΔ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΚΖ 

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ΠΔ ΘΑΞΝΗΝΛ ΑΞΝ ΑΡΝΠ. 

 
 ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΞΝ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΠΚΦΥΛΔΠ ΚΔ ΡΑ ΑΛΥΡΔΟΥ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΘΑ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ ΥΠ ΑΞΑΟΑΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΓΔΛ ΘΑ ΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ ΞΝΤΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
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