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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συλλογής  προσφορών για  την παροχή υπηρεσιών 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΧΕΠΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις του του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

5. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

6. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

7.Τον Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

 

8.Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010722247 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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9.Την υπ’αριθμ.7η /15-06-2022  θέμα 16ο  Συνεδρίαση του ΔΣ του Νοσοκομείου σχετικά με έγκριση 
διενέργειας συλλογής προσφορών για την μεταφορά δειγμάτων αίματος για μοριακό και ορολογικό  
έλεγχο στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι 
εξάντλησης του χρηματικού τιμήματος της σύμβασης. 

10. Την υπ’αριθμ.πρωτ  707/24-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ7Μ4690ΒΧ-ΡΨΡ) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης με Αριθμ. Δέσμευσης 251. 

11.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 22REQ010815704 

12. της υπ'αριθμ.706/24-06-2022 Απόφασης Διοικητή περί ορισμού της Επιτροπής 

Διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, με ΑΔΑ: 6Ζ144690ΒΧ-1ΓΦ 

13.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για  την παροχή υπηρεσιών 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΧΕΠΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» CPV:6000000-8 ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.400 άνευ ΦΠΑ 24% 
ή  6.696€ με ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης του χρηματικού 
τιμήματος της σύμβασης και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

       CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 

άνευ ΦΠΑ 24% 

Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 24% 

ΚΑΕ 

6000000-8 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(συμπεριλαμβάνεται στην 
προϋπολογισθείσα δαπάνη και 
το κόστος συσκευασίας των 
δειγμάτων) 

5.400€  6.696€ 0829 

 
 Οι προσφορές γίνονται δεκτές με κόστος ανά αποστολή(περίπου 60 δρομολόγια 

ετησίως)  και  κόστος ανά συσκευασία δείγματος για μοριακό και ορολογικό έλεγχο. 
 Οι προτεινόμενες ημέρες αποστολής δειγμάτων  κυμαίνονται   από 1 έως 3 ,πιθανές 

ημέρες είναι Δευτέρα –Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο. 
 Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης του 

χρηματικού τιμήματος της σύμβασης.     

 Κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής . 

                                                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μεταφορά αίματος από την Αιμοδοσία του ΓΝ Λευκάδας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη 
Θεσσαλονίκη  συνοψίζεται στη διακίνηση δειγμάτων αίματος για εργαστηριακό έλεγχο 
(μοριακό και ορολογικό έλεγχο). 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθούν την σπουδαιότητα της 
μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων/ δειγμάτων, για: 

 Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου 
προϊόντος αίματος και δειγμάτων του. 

 Την δημιουργία συγκεκριμένης διαδικασίας μεταφοράς ανάλογα με το είδος του 
προϊόντος και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισμούς. 

 Τον σεβασμό της Υγιεινής και Ασφάλειας για την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και 
του Περιβάλλοντος, αφού τα προϊόντα αίματος και δείγματα που διακινούνται είναι 
τόσο μολυσματικά όσο και δυνητικά μολυσματικά (διαγνωστικά). 

Η θέσπιση κανόνων και ειδικών προδιαγραφών για την ασφαλή μεταφορά προϊόντων 
αίματος και δειγμάτων, 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). 

 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω προϊόντων/ 
δειγμάτων 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, ΦΕΚ 1350/2000, 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. 

 Να διαθέτει αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στη μεταφορά βιολογικού υλικού, 
εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο εξοπλισμό (να κατατεθεί πελατολόγιο με 
αναφορά στη διάρκεια και το είδος του έργου, η οργανωτική δομή και ο τρόπος 
υλοποίησης του έργου, θεωρημένη κατάσταση προσωπικού με μόνιμη μισθωτή 
εργασία) 

 Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, 
που υπαγορεύονται από τη φύση του μεταφερόμενου προϊόντος και το λόγο της 
μεταφοράς  

 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 κατατεθεί το σχετικό 

πιστοποιητικό) 
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Περιγραφή έργου 
 Μεταφορά από την αιμοδοσία του Νοσοκομείου Λευκάδας  στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη 

Θεσσαλονίκη των δειγμάτων αίματος για μοριακό και ορολογικό έλεγχο. 
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 Αυθημερόν παράδοση εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του υλικού προς το 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. 

 Παραλαβή των δειγμάτων κάθε Δευτέρα και σε περίπτωση που παρουσιαστεί έκτακτη 
ανάγκη και κάποια άλλη από τιε επόμενες ημέρες Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο, από την 
αιμοδοσία του Γ. Ν. Λευκάδας 

 

1. Όχημα μεταφοράς 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στόλο οχημάτων για να καλύψει τις επείγουσες και 
μη ανάγκες του Νοσοκομείου σε μεταφορά προϊόντων αίματος και δειγμάτων απ΄ όλα τα σημεία 
παραλαβής-παράδοσης. 

Το όχημα να είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και με βάση τις οδηγίες για την διαχείριση του μεταφερόμενου προϊόντος / 
δείγματος. 

 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής του μεταφερόμενου προϊόντος / δείγματος το όχημα 
πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση. Είναι στην διακριτή 
ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο των οχημάτων στην φάση της τεχνικής 
αξιολόγησης. 

(Να κατατεθεί λίστα οχημάτων που θα αναλάβει το έργο ) 

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 προϊόντος / 
δείγματος και δεν θα παρεμποδίζει την τακτική απολύμανση και καθαριότητα του. 

 Θάλαμοι συντήρησης του μεταφερόμενου προϊόντος / δείγματος 

Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για 
κάθε είδος του μεταφερόμενου προϊόντος / δείγματος (Πίνακας ΙΙ) 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 προϊόν / 
δείγμα . 

Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος: 

 Σύμφωνα με τον W.H.O. για την μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων 
προϊόντων / δειγμάτων. 

 Σύμφωνα με την ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά 
μολυσματικών προϊόντων / δειγμάτων. (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά του κατασκευαστή) 

Για τη μεταφορά των προϊόντων / δειγμάτων 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. 

 Παρακολούθηση θερμοκρασίας 
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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. 

  

 Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το 
πρωτόκολλο της επιστημονικής δοκιμασίας. 

 Δείγματα αίματος για μοριακό και ορολογικό έλεγχο . 
 

Οι περιέκτες των δειγμάτων (σωληνάρια) τοποθετούνται σε στεγανό δοχείο πολλαπλών 
χρήσεων με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του 
μεταφερόμενου βιολογικού υλικού. Τα σωληνάρια πρέπει να μεταφέρονται σε όρθια θέση καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και να αποφεύγονται οι αναταράξεις. Εντός της δευτεροταγούς 
συσκευασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής ποσότητα απορροφητικού υλικού ώστε σε περίπτωση 
διάρρηξης του αρχικού περιέκτη να απορροφηθεί όλη η ποσότητα βιολογικού προϊόντος που 
απελευθερώθηκε. Σε περίπτωση διαρροής το δοχείο επαναχρησιμοποιείται αφού έχει 
απολυμανθεί διεξοδικά. 

 

3. 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 είτε αντίστοιχο παραστατικό 
μεταφοράς ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία 
αποστολέα και παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/ θερμοκρασία του μεταφερόμενου 
βιολογικού υλικού.  

 Δελτίο ατυχήματος 

 Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης 

 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού (Να κατατεθούν τα σχετικά 
αποδεικτικά) 

4. Προσωπικό μεταφοράς 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκή προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο για το είδος του 
έργου. 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 προϊόντος αίματος. 
 

ΠΡΟΪΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Δείγματα πλάσματος / ορού 2-8∘C / -20 έως -35∘C/ -70∘C * 
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 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. 

(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης) 

 
Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 

απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Θα φέρουν σαν 

τίτλο την προμήθεια που αφορά και τον αριθμό της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα 

πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο που θα περιέχει υποφάκελλο 

δικαιολογητικών συμμετοχής, υποφάκελλο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελλο 

οικονομικής προσφοράς. Υποχρεωτικά σε δύο (2) αντίγραφα τόσο οι  ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 

 1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 
43 του Ν.4506/2019)  

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 
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Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Πρόσκλησης . 
ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
1. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τα 
πρότυπα του WHO 
2. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση των θαλάμων μεταφοράς με τον 
κανονισμό ADR 
3. Εκτύπωση καταγραφικού θερμοκρασίας για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 διαφορετικές 
θερμοκρασίες (π.χ. 2 - 8°C, 20 - 24°C, -20 έως -35°C, +37°C ή/και -70 °C) 
4. Λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς 
5. Δελτίο ατυχήματος 
6. Τριπλότυπο μεταφοράς &amp; εκτύπωση ηλεκτρονικού συστήματος 
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7. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2008 για την μεταφορά βιολογικών ουσιών 
8. Δείγματα συσκευασίας 
9. Πιστοποιητικό του προμηθευτή για την συμμόρφωση των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR 
10. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών μεταφοράς 
11. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR του Συμβούλου Ασφαλείας 
12. Εκτύπωση του GPS όπου θα απεικονίζονται η γεωγραφική θέση του οχήματος και οι 4 
(τέσσερις) θερμοκρασίες μεταφοράς 
13. Πελατολόγιο με αναφορά στο είδος και την διάρκεια του έργου 
14. Έντυπο εβδομαδιαίου ελέγχου εξοπλισμού οχήματος 
15. Γραπτές οδηγίες φόρτωσης και εκφόρτωσης 
      3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται κόστος ανά αποστολή  και  κόστος ανά 
συσκευασία δείγματος για μοριακό και ορολογικό έλεγχο.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ανώτατος αριθμός: 
περίπου 45δείγματα ανά αποστολή) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 
………………………..€ 

ΦΠΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΜΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
……………………………€ 

ΦΠΑ 

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 05/07/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 
Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 06/07/2022 ημέρα 
Τετάρτη 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 
 
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ .Πολίτη 
Αικατερίνη τηλ:2645360287, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
22REQ010722247).       
                                                                                                                                                   
                                                                                                                          

                                                                                                                    Ο 
                                                                                                                     ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ                    
                                                                                                                         ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              
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