
 

 

 

 

 

 

 

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟ: 01-03-2023 
        4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΗΘΚ. ΠΡΩΣ.:  2074 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, για ηην ππομήθεια ηος Γενικού Νοζοκομείος 
Γιδςμοηείσος με ζάκοςρ αίμαηορ (CPV 33141613-0), ζςνολικήρ ενδεικηικήρ δαπάνηρ 

26.000,00€ με θπα, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική 
άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΟΤ 

Πξνκήζεηα κε ζάθνπο αίκαηνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ 
Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ζχκθσλα κε ηηο πνζφηεηεο-ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, φπσο νξίδνληαη απηέο ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σελ Θ. 4ν /Γ.. 5ν /24-02-2023 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε  ε ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα κε ζάθνπο αίκαηνο (CPV: 
33141613-0), γηα έλα έηνο, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 26.000,00€ κε 

θπα (13.000,00€ γηα ην πξψην έηνο θαη 13.000,00€ γηα ηελ παξάηαζε), κε 

θπα, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε 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 2074/2023 ζρευνα αγοράσ για την 
προμήθεια με ςάκουσ αίματοσ» 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 εκπροςϊπου. 

(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 

Σμήμα:  Οηθνλνκηθνχ  
Γπαθείο: Πξνκεζεηψλ 

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

Σηλ.: 25533-50329  

e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

 

Π
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ρ
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ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
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παρατίθενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» 
που αποτελεί αναπόςπαςτο 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, 16-03-2023 ϊρα 14:30 ςτο 
γραφείο Πρωτοκόλλου του  Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Παραςκευή, 17-03-2023 ϊρα 10:00 π.μ. 
 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Δίκοζι έξι σιλιάδερ   (26.000,00€) ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV: 33141613-0 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Ζνα ζτοσ με δικαίωμα παράταςθσ ζνα ζτοσ. 

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. 

 Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ: 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: 
α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, 
β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ (όπου υπάρχει 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ να κατατεκοφν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωςθ 
του ΓΕΜΗ) και 
γ) Φ.Ε.Κ. ι βεβαίωςθ του ΓΕΜΗ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ 
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ. 

 

Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να 
αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από 
αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα 
μζλθ Δ.. τθσ Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του. 
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 

 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:  
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1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 
3.  παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 
Λ.4412/2016. 

4. δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα 

κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην Λ.4488/2017. 

5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 
6. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

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 

Να καηαηεθούν ηοςλάσιζηον ηπία (3) δείγμαηα αζκών αίμαηορ από 

κάθε πποζθεπόμενο ηύπο ενηόρ ηος ανηίζηοισος κιβυηίος 
μεηαθοπάρ. 

 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – 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. 

 

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 Γεληθνχ 

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 Γεληθνχ 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) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ 
φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
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ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΑΔΗΤ). 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΠ 
ΕΗΔΗ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
του Τπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ, Τπουργείο Τγείασ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ 

Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου 

βαρφνει τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

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 
 

 

                                                           ΠΑΠΑΓΖΚΟΤ ΟΦΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Ζ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

                     
 

Α/Α 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟ
ΜΔΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Μ/Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 8025 

ΓΗΠΙΟΗ ΑΘΟΗ ΑΗΚΑΣΟ CPDA Ή CPDA-1, 
450ML  ΓΗΑ ΔΡΤΘΡΑ 35 ΖΚΔΡΩΛ ΘΑΗ ΚΔ 

ΔΗΓΗΘΟ ΓΟΡΤΦΟΡΗΘΟ ΑΘΟ 
ΣΟΤΙΑΥΗΣΟΛ 300ML ΓΗΑ ΑΗΚΟΠΔΣΑΙΗΑ 

(ΠΙΑΚΑ ΠΙΟΤΗΟ Δ ΑΗΚΟΠ.) 5 
ΖΚΔΡΩΛ 

ΣΔΚ. 250 761,20 

2 8028 

ΣΡΗΠΙΟΗ ΑΘΟΗ ΑΗΚΑΣΟ CPD Ή CP2D 
450ML  ΘΑΗ 2 ΓΟΡΤΦΟΡΗΘΟΤ ΑΘΟΤ 

ΣΟΤΙΑΥΗΣΟΛ 300 ΘΑΗ 300 ML ΔΘΑΣΟ 
ΚΔ ΠΡΟΘΔΣΗΘΟ ΤΛΣΖΡΖΣΗΘΟ ΓΗΑΙΤΚΑ 

100 ML ΓΗΑ ΔΡΤΘΡΑ ΣΟΤΙΑΥΗΣΟΛ 42 
ΖΚΔΡΩΛ, ΠΙΑΚΑ ΘΑΗ ΑΗΚΟΠΔΣΑΙΗΑ 5 

ΖΚΔΡΩΛ 

ΣΔΚ. 3.000 12.238,80 

 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ: 
 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΥΔΓΙΑΗ 
Σν πιαζηηθφ ησλ αζθψλ λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη πςειήο δηαπεξαηφηεηαο,  δηαθαλέο,  

θαη΄νπζίαλ  άρξσκν , ( δελ ζα πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλν ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ λα 

επεξεάδεηαη δπζκελψο ε εθηίκεζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ ISO 
3826-1 § 6.2.4), ζπκβαηφ κε ην πεξηερφκελν ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. Οη αζθνί 

ζα πξέπεη λα είλαη απνζηεηξσκέλνη, ειεχζεξνη ππξεηνγφλσλ  θαη ηνμηθψλ ζηνηρείσλ θαη κε 
εχζξαπζηνη ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. (ISO 3826-1 §6.1)  

 

Όια ηα ζπζηήκαηα ησλ αζθψλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ISO 3826-1  (§6.2,  §6.3, §6.4) 

 
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πιαζηηθψλ αζθψλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή 

θαη άλεηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, κεηαθνξά, δηαρσξηζκφ θαη ρνξήγεζε νιηθνχ 
αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ απηνχ. (ISO 3826-1 § 4.1). 

 

Ο αζθφο ζα θέξεη  αζθαιείο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο πιαζηηθνχ 
πέξημ απηνχ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ.   

Δζσηεξηθά ν αζθφο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνχ ή ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Λα 
είλαη παληνχ θνίινο, ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξφζθνπηε κεηαθνξά ηνπ 

αίκαηνο θαη ησλ παξαγσγψλ ηνπ θαζψο θαη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο κηθξνζξφκβσλ. Ο 

πξσηεχσλ αζθφο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο απφ πιαζηηθφ ζσιήλα άξηζηεο 
πνηφηεηαο κήθνπο  ≥ 800mm , εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ≥2.7 mm θαη πάρνο ηνηρψκαηνο ≥0.5 

mm ( ISO 3826-1§ 4.1).  
 

Οη ηειηθνί πιαζηηθνί αζθνί ζα δηαζέηνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζηφκηα εμφδνπ γηα ηε ρνξήγεζε 

αίκαηνο θαη παξαγψγσλ αίκαηνο κέζσ ζπζθεπήο κεηάγγηζεο. Σν(α) ζηφκην(α) ζα δηαζέηνπλ 
θιείζηξν πνπ κπνξεί λα δηαηξεζεί ρσξίο λα κπνξεί λα επαλαζθξαγηζζεί, ζα επηηξέπεη ηελ 

ζχλδεζε ζπζθεπήο κεηάγγηζεο, έρνληαο ζχζηεκα δηάηξεζεο ζχκθσλν κε ISO 1135-4, ρσξίο 
λα παξνπζηάδεη δηαξξνή θαηά ηελ δηάηξεζε ή θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο, θαζψο θαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθθέλσζεο ππφ πίεζε. Πξηλ ηξππεζεί ην θιείζηξν απφ ην ζχζηεκα δηάηξεζεο, ην(α) 
ζηφκην(α) εμφδνπ, ζα πξέπεη λα θξάζζεηαη ζηεγαλά απφ ην ζχζηεκα δηάηξεζεο. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ε ζπζθεπή κεηάγγηζεο δελ ζα 
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πξέπεη λα θαηαζηξέθεη ηελ πιαζηηθή κεκβξάλε ησλ αζθψλ θαηά ηελ δηάηξεζε. ( ISO 3826-1 

§ 5.8.1). Θάζε ζηφκην εμφδνπ ζα θέξεη έλα εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν θάιπκκα ψζηε λα 
δηαηεξείηαη απνζηεηξσκέλε ε εζσηεξηθή επηθάλεηα. (ISO 3826-1 § 5.8.2) 

 
 Ο ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε βειφλε αηκνιεςίαο 16 G αλαγξαθφκελν ζηελ εηηθέηα ηνπ αζθνχ. 

Ζ βειφλε λα θέξεη πνιχ ιεπηά ηνηρψκαηα, λα είλαη ζηιηθνλαξηζκέλε θαη απνζηεηξσκέλε, είλαη 

επηζπκεηφ δε λα δηαζέηεη εηδηθφ ελζσκαησκέλν θάιπκκα αζθαιείαο γηα πξνζηαζία ηνπ 
ρξήζηε κεηά ην πέξαο ηεο αηκνιεςίαο.  

 
Ζ βειφλα αηκνιεςίαο ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλε  ζηνλ ζσιήλα αηκνιεςίαο θαη λα 

θαιχπηεηαη απφ πξνζηαηεπηηθφ πψκα. Σν πξνζηαηεπηηθφ πψκα ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε 
δηαξξνή αληηπεθηηθνχ θαη/ή ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο απφ ηνπο πιαζηηθνχο αζθνχο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο, ζα δηαηεξεί απνζηεηξσκέλε ηε δηαδξνκή ηνπ πγξνχ θαη ζα 

αθαηξείηαη εχθνια.  Σν πξνζηαηεπηηθφ πψκα δελ ζα κπνξεί λα παξαπνηεζεί ρσξίο απηφ λα 
θαηαζηεί εκθαλέο θαη λα είλαη  θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα είλαη ή αδχλαην λα 

αληηθαηαζηαζεί ή νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα παξαβίαζεο λα είλαη νινθάλεξε θαη 
πξνθαλήο.(ISO 3826-1 § 5.7) 

Δπηπιένλ λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαη εξκεηηθά θιεηζηφ πξηλ ηελ ρξήζε ηνπ, 

απνζηεηξσκέλν ζχζηεκα αηκνιεςίαο ππφ θελφ γηα ηελ αζθαιή απηφκαηε ιήςε δεηγκάησλ ζε 
εηδηθφ αζθφ πεξίπνπ 30ml, ζηνλ νπνίν λα εθηξέπεηαη θαη λα ζπιιέγεηαη ε αξρηθή πνζφηεηα 

αίκαηνο.  
 

Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο ή κεηαθνξάο, θαη νπσζδήπνηε ν ζσιήλαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο λα 
αλαγξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα ηνλ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αξηζκφ αλά δηαζηήκαηα. 

 

Οη πιαζηηθνί αζθνί ζπλνδεχνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απινχο κεηαθνξάο ψζηε λα 
επηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ. Ο απιφο 

κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη κεραληζκφ ν νπνίνο αξρηθά ρξεζηκεχεη σο αζθάιεηα θαη ζηε 
ζπλέρεηα, φηαλ ζπάζεη, λα επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε ξνή ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο ζε θάζε 

θαηεχζπλζε. Οη απινί ζα πξέπεη λα είλαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνη θαη λα κελ ηζαθίδνπλ ππφ 

θαλνληθή ρξήζε. ( ISO 3826-1 § 5.6.1 θαη 5.6.2) 
 

Γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ/απιψλ, ν(νη) αζθφο(νη) θάζε ζπζηήκαηνο λα θέξεη νπσζδήπνηε 
απφ δχν (2) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά κήθνο πιεπξά ηνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ιήςε δείγκαηνο γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηνπ παξαγψγνπ. 

 
Δπί εθάζηνπ αζθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππάξρεη εηηθέηα  κε ηππσκέλα φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο ζα θέξνπλ επθξηλή θαη αλαιινίσηε εθηχπσζε, ζα είλαη αλζεθηηθέο θαη 
άξηζηεο πνηφηεηαο ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη κε δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ή 

ζηελ ςχμε/απφςπμε. Λα θαηαζηξέθνληαη θαη φρη λα απνθνιιψληαη ζε πξνζπάζεηα 
απνθφιιεζεο ( ISO 3826-1 § 8.5). 

 

ήκαλζε θαη ηνπνζέηεζε εηηθεηψλ  θάζε αζθνχ. 
Πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ θαη πξνηεηλφκελε ρξήζε 

χλζεζε, ζθεχαζκα θαη φγθν ή κάδα ηνπ αληηπεθηηθνχ θαη/ ή ηνπ ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο 
θαη θάζε άιιν πιηθφ πνπ εηζάγεηαη φπσο επίζεο θαη ηνλ φγθν ή  ηε κάδα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ 

παξαγψγσλ απηνχ πξνο ζπιινγή 

ήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηηο ζπλζήθεο απνζηείξσζεο θαη κε-ππξεηνγφλα 
Σνλ θαζνξηζκφ ηεο παξηίδαο. 

Σνλ θσδηθφ πξντφληνο ηνπ θαηαζθεπαζηή ( ISO 3826-1 § 8.2). 
 

εκεηψλεηαη φηη νδεγίεο γηα αλαγλψξηζε θζνξάο ησλ αζθψλ, ζπλζήθεο αεξηζκνχ γηα κηα 
ρξήζε ηνπ αζθνχ κπνξεί λα πεξηγξάθνληαη ζε νδεγίεο ρξήζεσο. 

 

Πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο πιαζηηθψλ αζθψλ, πεξηνρψλ εηηθεηψλ θαη ρσξεηηθφηεηαο.  (Οη 
δηαζηάζεηο απηέο δελ είλαη δεζκεπηηθέο) 

Υσξεηηθφηεηα Δζσηεξηθφ Δζσηεξηθφ χςνο Κέγεζνο ηεο Κέγεζνο ηεο 
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(ml) πιάηνο πεξηνρήο ηεο 

εηηθέηαο 
(πιάηνο±5 ρηι) 

πεξηνρήο ηεο 

εηηθέηαο 
(χςνο±5 ρηι) 

100 75 120 60 85 

250 120 130 90 85 

400 120 170 105 105 

500 120 185 105 105 

  

 
H πνηφηεηα ηνπ αληηπεθηηθνχ θαη / ή ζπληεξεηηθνχ δηαιχκαηνο, ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Δζληθήο Φαξκαθνπνηίαο θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο ISO 3826-1 § 9, ή ηηο 
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθψλ ζε αληνρή θαηά ηελ 

θπγνθέληξεζε λα ζπκθσλνχλ κε ηηο νδεγίεο ISO 3826-9 § 5.1 § 5.8 

 
Οη πξνδηαγξαθέο αληνρήο ηνπ πιαζηηθνχ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λα ζπκθσλνχλ κε ηηο 

νδεγίεο ISO 3826-1 § 5.1  § 5.8. 
 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθψλ ησλ ηχπσλ 9, 10,11, 12 θαη 13 ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλεο κε 

ηηο γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αζθψλ ηχπσλ 1 έσο 8, επηπξνζζέησο φκσο ηα θίιηξα 
θαηαθξάηεζεο ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ βηνζπκβαηφ, 

θαηάιιειν γηα θάζε παξάγσγν πιηθφ άξηζηεο πνηφηεηαο θαη απνζηεηξσκέλα κε δηεζλψο 
απνδεθηή κέζνδν. Ζ θαηαζθεπή θαη ζχλδεζε ηνπ θίιηξνπ κε ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα , ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί ησλ αζθψλ θαηά ηε θπγνθέληξεζε. Εεηείηαη 
φπσο ν αξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ αλά κνλάδα κεηά ηε ιεπθαθαίξεζε 

λα είλαη ζηηο κνλάδεο εξπζξψλ <1Υ106 θαη ησλ αηκνπεηαιίσλ <0.2Υ106 (EDQM-2008). Λα 

δηαζθαιίδνπλ  κέγηζηε αλάθηεζε εξπζξψλ θαη αηκνπεηαιίσλ θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
θαηαθξάηεζεο ησλ κηθξνζξφκβσλ. 

 
ΤΚΔΤΑΙΑ 

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληφο πιαζηηθνχ δηαθαλνχο ή απφ 

αινπκίλην εηδηθνχ αζθαινχο θαη αλζεθηηθνχ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλνη θαη εξκεηηθά 
ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ θέξνπλ ή φρη αηνκηθή ζπζθεπαζία απφ ζεινθάλ ή άιιν 

απιφ πιηθφ. 
 

Ζ ζπζθεπαζία ησλ αζθψλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληφο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα 

είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 
 

Ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ιήμεο ησλ αζθψλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ θαη πξνο 
δηεπθφιπλζε θαη ησλ κηθξψλ ηαζκψλ Αηκνδνζίαο, ν θάζε θάθεινο λα πεξηέρεη ην πνιχ έμη (6) 

ζπζηήκαηα αζθψλ αίκαηνο. 
 

Δπί ησλ θαθέιισλ κεηαθνξάο ησλ αζθψλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο, ηνπιάρηζηνλ, νη 

πεξηεθηηθφηεηεο ησλ αζθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο π.ρ. (450 x 450 x 300 ml ) ην είδνο ηνπ 
αληηπεθηηθνχ θαη ηνπ πξνζζεηηθνχ δηαιχκαηνο θαζψο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ αζθψλ, ε 

δηάξθεηα ρξήζεο κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο, ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή,θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο παξηίδαο. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη 

δηαθαλήο ζπζθεπαζία, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ πιαζηηθνχ αζθνχ(ISO 3826-1 § 8.2, 8.3). 
 

Οη θάθεινη ησλ αζθψλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληφο αλζεθηηθνχ θαη 
θιεηζηνχ θηβσηίνπ κηθξνχ βάξνπο θαη εχθνιεο κεηαθνξάο. 

 
Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη απαξαίηεηα 

ζηνηρεία: εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη δηεχζπλζε, είδνο ζπζηήκαηνο αζθψλ (δηπιφο – ηξηπιφο 

θ.ι.π.), πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. 450 x 450 x 300 ml ), ην είδνο ηνπ αληηπεθηηθνχ 
θαη ηνπ πξφζζεηνπ δηαιχκαηνο (CPDA-1 ή CPD/SAG-M θ.ι.π.), ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ 
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αζθψλ, ε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο θαη ε εκπεξηερφκελε εληφο ηνπ θηβσηίνπ πνζφηεηα 

ζπζηεκάησλ αζθψλ (ISO 3826 /1993). 
 

Δληφο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ 
αζθψλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ αζθψλ  ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 
απνζηείξσζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ISO ISO  3826/1993. 

 
ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Ζ φιε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αζθψλ θαζψο θαη ην                                                  
ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ζα ηεξνχλ ηηο αλσηέξσ δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826-

1/2003θαη ζα θέξνπλ ηελ έλδεημε CE Mark  επί ηεο εηηθέηαο αζθνχ θαη θηβσηίνπ κεηαθνξάο 

(λα θαηαηίζεληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CE Mark). 
Λα πξνζθνκηζζνχλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

αληηπεθηηθψλ θαη πξνζζεηηθψλ δηαιπκάησλ φπνπ ζα επηβεβαηψλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ 
εξπζξψλ 35 ή 42 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αληίζηνηρα. 

Οη εηηθέηεο φισλ ησλ αζθψλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο  θαζψο θα νη νδεγίεο ρξήζεο ζα 

είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο απηφ ηζρχεη απφ 12/7/1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ΄ αξηζκ. 
93/42 νδεγίαο ηεο Δ.Δ. 

Να καηαηεθούν ηοςλάσιζηον ηπία (3) δείγμαηα αζκών αίμαηορ από κάθε 
πποζθεπόμενο ηύπο ενηόρ ηος ανηίζηοισος κιβυηίος μεηαθοπάρ. 

Δπί πιένλ, ζεσξείηαη επλφεην πσο νη πξνζθεξφκελνη αζθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεηαζζνχλ – 
εάλ θξηζεί απαξαίηεην – ζχκθσλα κε ηα εηδηθά  Chemical  θαη  Physical tests ησλ  Annex A’ 

θαη  B’ ηνπ ISO 3826-1. 

Οη πξνκεζεπηέο-δηαθηλεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ1348/04 φπσο 
απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
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