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Α15/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις»
2. Το Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και
άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και
λοιπές διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
8. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
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Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις”
Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων »
Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 με τις οποίες τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές
Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν
δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 με τις οποίες οι οικείες Υγειονομικές
Περιφέρειες αναλαμβάνουν από 1-1-2015 της πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των
Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής
Υπηρεσιών της Π.Φ.Υ.
Τις διατάξεις του Ν.4486/2017 (115/Α'/7-8-2017) “Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητα Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις”
Την Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342 ΦΕΚ Β 5198/2020 όπως τροποποιούμενη με την Υ.Α.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114 ΦΕΚ Β΄362/2021 ισχύει
Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «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»
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Τις αποφάσεις και έγγραφα:

1. Τη με αρ.πρωτ.6284/4-2-2022 εισήγηση της Ομάδας Εργασίας για την ανάδειξη αναδόχου για
τη Μεταφορά Αίματος Παραγώγων & Λοιπών Βιολογικών Υλικών μεταξύ συγκεκριμένων δομών
ευθύνης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου
2. Την με αριθμ.πρωτ.6554/7-2-2022 Απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου
3. Την με αρ.πρωτ.6599/7-2-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΦΚΧ469Η2Ξ-ΘΡΚ)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με
έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα
Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μεταφορά Αίματος Παραγώγων & Λοιπών Βιολογικών
Υλικών μεταξύ συγκεκριμένων δομών ευθύνης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος του οικείου ΚΑΕ του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ
Πειραιώς και Αιγαίου (CPV 60000000-8), προϋπολογισμού 27.600,00€ μη συμπ. Φ.Π.Α.
Η με αριθμ.Πρωτ.6554/7-2-2022 Απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου
Ημερομηνία Λήξης:14/2/2022 και ώρα 14.00

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο
Πρωτοκόλλου της
2ης ΥΠΕ Πειραιώς
& Αιγαίου

14/2/2022
Ημέρα Δευτέρα και
ώρα έως 14.00

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κεντρική
Υπηρεσία 2ΗΣ
ΥΠΕ Πειραιώς
και Αιγαίου
Θηβών 196-198
Αγ. Ι. Ρέντης

15/2/2022
Ημέρα Τρίτη και
Ώρα 9.00 π.μ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως τις 14/2/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 και θα
απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό
Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος).
Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
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Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη
λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 15/2/2022 ημέρα Τρίτη και
ώρα 9.00 π.μ.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την
ιστοσελίδα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου (www.2dype.gr) ή από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 7/2/2022, καθώς επίσης και στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.2dype.gr
ΜΕΡΟΣ Α’
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Είναι η Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μεταφορά Αίματος Παραγώγων & Λοιπών Βιολογικών
Υλικών μεταξύ συγκεκριμένων δομών ευθύνης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου (CPV
60000000-8), προϋπολογισμού 27.600,00€ μη συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης του ποσού.

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι προσφορές υποβάλλονται με
βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση που δοθεί εναλλακτική προσφορά
αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής.
 Η 2Η ΥΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής
με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές,
τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, αφού κληθούν
όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

22PROC010016102 2022-02-07

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α15/2022

 Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών
από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού
παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση
την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου
άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.
 Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού
εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία της 2ης ΥΠΕ.
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την
οριστική παραλαβή των ειδών.
 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
 Το ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ.
5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)
 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται
δεκτές.
 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της και την
ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, ή μέχρι εξάντλησης του ποσού.
 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών,
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής εκτέλεσης των εργασιών, από τα
συμβαλλόμενα μέρη.
 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο 4% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ.
 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκτέλεση
της σύμβασης.
 Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον
προμηθευτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
 Τα παραρτήματα της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, είναι τα εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς
τη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι
του δημοσίου.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση
ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά
από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.
Άρθρο 2
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73
ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της παρούσας
δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Στ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα κοινοποιούνται σχετικά
έγγραφα
ζ) την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:
3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αποδεικτικά Μέσα»
1) Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να
αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3
του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά
θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του
διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να
δηλώνεται ότι:
α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από
τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για
τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε
διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή
προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση,
που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική
νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει
πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι
αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία(Εργατική –
Ασφαλιστική Νομοθεσία).
ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.
στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Έχει λάβει γνώση για
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα
ζ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
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η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί.
θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
ι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
ια. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
για την αθέτηση υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
ιβ. Αποδέχεται την αποστολή της σκαναρισμένης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε
όλους του συμμετέχοντες του διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας.
- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν
εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
5. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε
περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.
6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του
πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει).
3.2 «Τεχνική Προσφορά»
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας καθώς και φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.
Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
3.3. «Οικονομική Προσφορά»
Θα κατατεθεί οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και η
αναγραφή της τιμής θα είναι σε Ευρώ(€). Μαζί θα κατατεθεί και η αντίστοιχη σελίδα
καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ
(εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη
συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης)
Οι τιμές θα περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς και το κόστος συσκευασίας των
δειγμάτων.
Η καθαρή τιμή ημερήσιου δρομολογίου από / προς τα Κέντρα Υγείας Σαλαμίνας αφορά
στο κόστος μεταφοράς και από τα δύο κέντρα Υγείας Σαλαμίνας. Σε περίπτωση
ημερήσιας μεταφοράς από 1 μόνο κέντρο Υγείας στην Σαλαμίνα το κόστος παραμένει το
ίδιο.
Ο αριθμός των δρομολογίων είναι ενδεικτικός. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα
δρομολόγια σύμφωνα με τις ανάγκες των μονάδων. Για όποιες αλλαγές μπορεί να
προκύψουν στα δρομολόγια (μείωση – αύξηση – ακύρωση) ο ανάδοχος θα ενημερώνεται
εγγράφως.
Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την πλέον
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συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την εβδομαδιαία μεταφορά
δειγμάτων από 19 Κέντρα Υγείας. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον
προμηθευτή και δεν αναπροσαρμόζονται για κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένων και
εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.3.1 Ισχύς Προσφορών:
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα 60 ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.4. «Σκαναρισμένη προσφορά»
Η έντυπη τεχνική (φύλλο συμμόρφωσης και έγγραφα παραπομπών) και οικονομική
προσφορά θα πρέπει να σκαναριστεί και να κατατεθεί με ηλεκτρονικό μέσο. Το
ηλεκτρονικό αυτό μέσο θα περιληφθεί μέσα στο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.
Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση θα γίνει αποκλειστικά βάσει της έντυπης προσφοράς.
Άρθρο 4
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Λόγω του επείγοντος η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς
διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών –Αποδεικτικών Μέσων,
Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια
συνεδρίαση την 15/2/2022 στις 9.00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης
Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητή προκειμένου να
εκδοθεί απόφαση οριστικού αναδόχου.
Όλες οι σκαναρισμένες προσφορές θα αποσταλούν άμεσα μετά την αποσφράγισή τους
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έκαστο των συμμετεχόντων προκειμένου να λάβουν
γνώση, χωρίς να χρειάζεται να παρευρεθούν στο χώρο της αποσφράγισης του
διαγωνισμού, προς αποφυγή συγχρωτισμού λόγω της έξαρσης της πανδημίας Covid-19.

Άρθρο 5
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:
1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
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δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας
3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών της
ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει)

Άρθρο 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα
βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
 Πυρκαγιά


Πλημμύρα



Σεισμός



Πόλεμος



Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«Μεταφορά αίματος και λοιπού βιολογικού υλικού»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας συνοψίζεται στη διακίνηση
βιολογικών δειγμάτων και βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και
ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας Ι).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθούν 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.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
A) Ασκοί Αίματος & Παράγωγά του
Ολικό αίμα
Ερυθροκύτταρα
Αιμοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα
Πλάσμα πρόσφατα κατεψυγμένο
Β) Δείγματα εργαστηριακών εξετάσεων
Δείγματα πλάσματος / ορού
Μυελός των οστών
Καλλιέργειες
Βιοψίες
Φαρυγγικό επίχρισμα
Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προκειμένου η μεταφορική εταιρεία να αναλάβει τη μεταφορά των παραπάνω υλικών θα
πρέπει:
 Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood Cold
Chain”,
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, ΦΕΚ 21Α/21-02-2016 Ν.4368 παράγραφος 4 Άρθρο 55). Επιπρόσθετα οι
μεταφορές να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Εγκυκλίους (Αρ. Πρωτ.:
Υ1ΓΠ.οικ.10946/28-1-2013, Αρ. Πρωτ.:Γ1α/Γ.Π.οικ.19233/06-03-2018), Ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς που Ενσωματώθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ:1495/16-7-2015 &
ΦΕΚ:2915/24-8-2017) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων των
απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.
 Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, με εξαίρεση των οχημάτων που υπόκεινται
στην Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.:Γ1α/Γ.Π.οικ.19233/06-03-2018.
 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 διαγνωστική εξέταση).
 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)
 Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές της
κατηγορίας του 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 δείγματος, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την επεξεργασία
του κατεστραμμένου παραγώγου ή δείγματος.
 Να φέρει αποκλειστική ευθύνη στις περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος από
διασκορπισμό βιολογικών υλικών καθώς και την αποκατάσταση αυτού από την
ρύπανση που προκλήθηκε.
 Να φέρει αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση διασκορπισμού βιολογικού υλικού εντός
του οχήματός μεταφοράς και επί άλλων υλικών που πιθανώς βρίσκονται εντός αυτού. Η
ευθύνη αποφυγής επιμόλυνσης των βιολογικών υλικών και η προστασία άλλων υλικών
από τα βιολογικά δείγματα, φέρει η ανάδοχος εταιρία.
 Να παρέχει στα
Κέντρα Υγείας κατάλληλες συσκευασίες για τη μεταφορά των
βιολογικών υλικών (αίμα, ούρα κλπ), σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία όπως αυτές
περιγράφονται πιο κάτω.
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 Να πραγματοποιεί τη μεταφορά με το δικό του δίκτυο οχημάτων και να μην αναθέτει
σε τρίτους το έργο μεταφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.Περιγραφή έργου
Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά βιολογικών υλικών με βάση
προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον
Διαγωνισμό και κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία
σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/ παράδοσης. Γενικά οι παραλαβές θα
ξεκινάνε στις 9.00π.μ. και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 14.00μ.μ..Σε
περίπτωση επείγουσας μεταφοράς ο ανάδοχος θα να ειδοποιείται έγκαιρα από την
υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα:
Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες
σε
μεταφορές δυνητικά μολυσματικών διαγνωστικών δειγμάτων και λοιπών βιολογικών
υλικών. Πιο αναλυτικά το έργο της διακίνησης θα περιλαμβάνει:
2.Για τη μεταφορά δειγμάτων αίματος
Για την μεταφορά του βιολογικού υλικού και των παραγώγων να διαθέτει ειδικό φορητό
θερμομονωτικό θάλαμο συντήρησης για την ταυτόχρονη μεταφορά υλικών σε 3
θερμοκρασίες, 2-8 οC, -20 οC έως –35οC και +15 οC έως +25ο C με τα εξής χαρακτηριστικά:
•
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.
•
Να είναι πιστοποιημένος για την ασφαλή συντήρηση, αποθήκευση και
μεταφορά θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών (να κατατεθούν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά του κατασκευαστή).
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•
Πιστοποιημένα(ες) εσωτερικές συσκευασίες κατά ADR για την μεταφορά
μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών με εσωτερικό
ενδιάμεσο απορροφητικό υλικό (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του
κατασκευαστή).
•
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 την ανωτέρω
μεταφορά, με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου
συντήρησης. Η μόνωση του κουτιού να εξασφαλίζει με την χρήση κατάλληλων
ψυκτικών μέσων σταθερές συνθήκες μεταφοράς ακόμα και σε ακραίες
θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Τα ψυκτικά μέσα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή
με το βιολογικό υλικό. Τα φορητά μέσα να φέρουν την σήμανση 3373
•
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.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ολικό αίμα

2-6 οC

Ερυθροκύτταρα

2-6 οC

Δείγματα πλάσματος / ορού
Καλλιέργειες
Φαρυγγικό επίχρισμα

2-8 οC / -20 οC έως -35 οC
15-25
37
2-8 οC

οC

/C

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά 2-8 οC / 15- οC
25
Οι περιέκτες των δειγμάτων 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 δευτερογενούς συσκευασίας πρέπει αν υπάρχει επαρκή ποσότητα απορροφητικού
υλικού ώστε σε περίπτωση διάρρηξης του αρχικού περιέκτη να απορροφηθεί όλη η
ποσότητα βιολογικού υλικού που απελευθερώθηκε. Σε περίπτωση διαρροής το δοχείο
επαναχρησιμοποιείται αφού έχει απολυμανθεί διεξοδικά. Οι θερμοκρασίες μεταφοράς
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να κυμαίνονται από 0- -4οC και από 4-20οC ενώ οι
συνθήκες παρακολούθησης των συνθηκών θερμοκρασίας είναι ίδιες με αυτές της
μεταφοράς ασκών αίματος.
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3. Όχημα μεταφοράς
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό οχημάτων για την διακίνηση βιολογικού
υλικού από όλα τα σημεία παραλαβής - παράδοσης. Η δε προσφορά του πρέπει να
αναφέρει αναλυτική λίστα των διαθέσιμων οχημάτων για το εν λόγω έργο. (Να κατατεθεί
λίστα οχημάτων που θα αναλάβει το έργο)
Σύμφωνα της Εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ.:Γ1α/Γ.Π.οικ.19233/06-03-2018 στην οποία
για τη μεταφορά αίματος, πλάσματος, βιολογικού υλικού και διαγνωστικών δειγμάτων
αναφέρει ότι «Σε κάθε περίπτωση, για τη μεταφορά των εξαιρούμενων διαγνωστικών
δειγμάτων αλλά και όλων των μολυσματικών ουσιών της κλάσης 6.2 δεν απαιτείται να
χρησιμοποιούνται οχήματα πιστοποιημένα κατά ADR και δεν έχουν εφαρμογή άλλες
διατάξεις της ADR που αφορούν σε προδιαγραφές οχήματος…. Οι μεταφορές αίματος,
πλάσματος ή βιολογικού υλικού μπορούν να διενεργούνται από επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις μεταφορές για λογαριασμό τρίτων (μεταφορικές επιχειρήσεις ή
επιχειρήσεις ταχυμεταφορών…». Ως εκ τούτου σύμφωνα με τα ανωτέρω οι μεταφορές που
δεν υπόκεινται στους κανονισμούς ADR μπορούν να πραγματοποιηθούν από οχήματα
μεταφορικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.
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 είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού

•
•

Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία
Η χρήση συσκευών με φλόγα

4. 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.
4.1 Ειδικός εξοπλισμός
Στα πλαίσια της μέγιστης ασφάλειας και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πχ.
διαρροή), το όχημα μεταφοράς πρέπει να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό, στην ορθή χρήση του
οποίου να έχουν εκπαιδευτεί οι υπεύθυνοι μεταφοράς.
1. Κουτί πρώτων βοηθειών.
2. Απορροφητικό υλικό (απορροφητικό χαρτί).
3. Απολυμαντικό (διάλυμα χλωρίνης 1:10 και 1:3).
4. Νερό.
5. Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ταχείας δράσης για την απολύμανση των χεριών.
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6. Ειδικό υγρό πλύσεως για το ξέπλυμα οφθαλμών από διάφορες ερεθιστικές ουσίες.
7. Ειδικό δοχείο απορριμμάτων που να σφραγίζει για κλινικά απόβλητα.
8. Χειρουργικά γάντια μιας χρήσεως.
9. Χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης.
10. Γάντια από μονωτικό υλικό για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες.
11. Προστατευτικά γυαλιά.
4.2. Επιπλέον το όχημα πρέπει να διαθέτει και τον κάτωθι γενικό εξοπλισμό
1.
Πυροσβεστήρα 2kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να
συντηρείτε ετησίως και να διαθέτει ημερομηνία λήξης σε
διακριτικό σημείο
2.
Προειδοποιητικές πινακίδες και φώτα στάθμευσης
3.
Προειδοποιητικό μπουφάν με φωσφορίζοντα στοιχεία
4. Χιονοαλυσίδες.

5. Παρακολούθηση Της Θερμοκρασίας
Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές
καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Το Έργο θα απαιτεί
την ταυτόχρονη μεταφορά υλικών σε θερμοκρασίες 2-8 οC, -20 οC έως –35οC και +15 οC έως
+25ο C. Το καταγραφικό πρέπει να:
•
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,
•
έχει δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των δεδομένων έτσι ώστε να
είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας όποτε ζητηθούν,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ολικό αίμα
Ερυθροκύτταρα

2-6 οC
2-6 οC

Δείγματα πλάσματος / ορού
Καλλιέργειες

2-8 οC / -20 οC έως -35 οC
15-25 οC /C
37
2-8 οC

Φαρυγγικό επίχρισμα

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά 2-8 οC / 15- οC
25
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6. Συσκευασία – μεταφορά βιολογικών παραγόντων.
Για την μεταφορά δυνητικά μολυσματικών ουσιών απαιτείται:
Οι περιέκτες των δειγμάτων τοποθετούνται σε στεγανό δοχείο ή σακούλα 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.
Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης πρέπει να τυλίγεται αρχικά με
επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να απορροφήσει όλο τον όγκο του
μεταφερόμενου υγρού δείγματος σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.
Σε περίπτωση διαρροής το δοχείο επαναχρησιμοποιείται αφού έχει απολυμανθεί
διεξοδικά.
Δευτεροταγής συσκευασία
Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο τσάντα 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 κατά UN3373 για την
μεταφορά δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά).
Η συσκευασία παρέχεται από τον ανάδοχο και θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες τόσο
στο χώρο των ΚΥ όσο και κατά τη διαδικασία της παραλαβής των βιολογικών δειγμάτων.
Η συσκευασία θα πρέπει να υπόκειται στα περιγραφόμενα του ΦΕΚ:2915/24-8-2017.
Οι μολυσματικές ουσίες που ταξινομούνται στη Κλάση 6.2 με κατάταξη UN 3373
υπόκεινται στις προδιαγραφές συσκευασία του πίνακα P650 του ΦΕΚ:2915/24-8-2017 .
(Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό)
7. Προσωπικό Μεταφοράς
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει :
Α)Επαρκή προσωπικό, πιστοποιημένο κατά ADR από το Υπουργείο Μεταφορών και
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 υπεύθυνου προσωπικού 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,
• Την αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων από την μεταφορά βιολογικού υλικού τόσο
για την Δημόσια Υγεία όσο και για το Περιβάλλον.
Β) Σύμβουλο Ασφαλείας πιστοποιημένο από το Υπουργείο Μεταφορών που θα ελέγχει και
θα εποπτεύει την συμμόρφωση των συνθηκών μεταφοράς, με τον κανονισμό ADR. Να
κατατεθούν στο φάκελο τεχνικών προδιαγραφών τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
εκπαίδευσης – επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών μεταφοράς και του
Συμβούλου Ασφαλείας.
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Γ) Εμπειρία σε τουλάχιστον δύο ανάλογα έργα με αντίστοιχο προϋπολογισμό. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ( σε ιδιωτικό η δημόσιο
τομέα ) σε δύο (2) αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργα τα τελευταία (5) έτη, επιτυχώς.
Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο που αφορά σε όμοιο με το δημοπρατούμενο, με ίδιο η
μεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισμό. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού το είδος του
έργου, ο τρόπος υλοποίησής του, η διάρκεια και βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
8. Έγγραφα Μεταφοράς
Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά την μεταφορά βιολογικού υλικού
προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, η εταιρεία πρέπει να
διαθέτει έγγραφη διαδικασία (δελτίο ατυχήματος) αντιμετώπισης αυτών. Στην
διαδικασία πρέπει να αναγράφονται με λεπτομέρεια ο εξοπλισμός του οχήματος, γενικός
και ειδικός, καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες καλείται να προβεί ο
υπεύθυνος μεταφοράς σε περίπτωση ατυχήματος, καταστροφής της συσκευασίας κ.α.
προκειμένου να διαφυλαχτεί η προσωπική του Υγεία αλλά και το Περιβάλλον. Επιπλέον
στο όχημα πρέπει να υπάρχουν και γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και
εκφόρτωσης.
Ευρύτερα η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να εκδίδει με ευθύνη της, οποιαδήποτε
παραστατικά, φορτωτικές και άλλα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά.
Πιο συγκεκριμένα στην εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διαθέτει:
a

b
c
d
9. ISO

α. Ειδικό τριπότυπο έγγραφο μεταφοράς στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη
στοιχεία αποστολέα παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/θερμοκρασία/συσκευασία
το μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.
Δελτίο ατυχήματος,
Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης. (Να κατατεθούν στην
τεχνική προσφορά επι ποινή αποκλεισμού)
Γραπτές οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001:2008
(ή άλλο ισχύον ισοδύναμο) για την μεταφορά βιολογικών ουσιών. Στην προσφορά να
αναφερθούν λεπτομερώς οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την διασφάλιση της
ποιότητας στην καθημερινή μεταφορά βιολογικού υλικού. (Να κατατεθεί το σχετικό
πιστοποιητικό στην τεχνική προσφορά).
Οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν και Φύλλο Συμμόρφωσης μέσα στον φάκελο της
Τεχνικής Προσφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ, fax,email:
ΠΡΟΣ : 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
Ταχ. Δ/νση : ΘΗΒΩΝ 196-198 Αγ. Ιωαν. Ρέντης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά στην ……………………………………………. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών
σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα Ανάδειξη Αναδόχου για τη Μεταφορά
Αίματος Παραγώγων & Λοιπών Βιολογικών Υλικών μεταξύ συγκεκριμένων δομών
ευθύνης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος του
οικείου ΚΑΕ του προϋπολογισμού της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (CPV 60000000-8),
προϋπολογισμού 27.600,00€ μη συμπ. Φ.Π.Α.
Αριθμ. Πρόσκλησης : _______________________
Σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκλησή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταθέτουμε την
ακόλουθη οικονομική προσφορά
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΒΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Ή ΣΤΟ Γ.Ν.Δ.Α. "ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
(ΣΤ=Δ*Ε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
(ΣΤ*1,24)

A/A

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΌ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ
ΦΟΡΕΙΣ

1

ΚΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

2

ΚΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

3

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

6

ΚΥ ΙΛΙΟΥ
ΚΥ ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΥ
ΠΕΡΙΕΣΤΕΡΙΟΥ 1
ΚΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
2

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

7

ΚΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

8

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

9

ΚΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΚΥ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

10

ΚΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

11

ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

12

ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

13

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

15

ΚΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2
ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
1
ΚΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

16

ΚΥ ΒΑΡΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

17

ΚΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

18

ΚΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

19

ΚΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

4
5

14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν το κόστος μεταφοράς και το κόστος συσκευασίας των
δειγμάτων.
Η καθαρή τιμή ημερήσιου δρομολογίου από / προς τα Κέντρα Υγείας Σαλαμίνας αφορά
στο κόστος μεταφοράς και από τα δύο κέντρα Υγείας Σαλαμίνας. Σε περίπτωση
ημερήσιας μεταφοράς από 1 μόνο κέντρο Υγείας στην Σαλαμίνα το κόστος παραμένει το
ίδιο.
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Ο αριθμός των δρομολογίων είναι ενδεικτικός. Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα
δρομολόγια σύμφωνα με τις ανάγκες των μονάδων. Για όποιες αλλαγές μπορεί να
προκύψουν στα δρομολόγια (μείωση – αύξηση – ακύρωση) ο ανάδοχος θα ενημερώνεται
εγγράφως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

