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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 46 Π
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(µεταφορά δειγµάτων βιολογικού υλικού)
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’ έχοντας υπόψη:
1.

ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ:
1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «προµήθεια του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις».
1.2. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
1.3. Του Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού»
1.4. Το Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις
1.5. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Φ.Ε.Κ. 81/Α/2005.
1.6. Του Ν.3204/2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της νοµοθεσίας για το Ε.Σ.Υ. κλπ» και ειδικότερα του
άρθρου 14 αυτού.
1.7. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις ∆ιατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
1.8. Τις διατάξεις του Ν.3370/2005 «Οργάνωσης και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις».
1.9. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
1.10. Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
1.11. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
1.12. Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
1.13. Το άρθρο 24 παρ. 4 του Νόµου 3846/2010
1.14. Το άρθρο 27 του Ν 3867/2010
1.15. Το Ν. 3918/11 « ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα Υγείας και άλλες διατάξεις»
1.16. Την αριθ. 5/ πρκ 7/ 11-06-2014 Απόφαση του ∆Σ
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή για την ανάθεση σε ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (µεταφορά δειγµάτων βιολογικού υλικού).

Προϋπολογισµού δαπάνης € 7.500 ευρώ µε το Φ.Π.Α..

Η κάλυψη της απαιτούµενης δαπάνης θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου.

Ο διαγωνισµός θα γίνει την Παρασκευή 01-08-2014, ώρα 09.00 π.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου και
ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό Επιτροπής.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία.
ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία :
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.
2. Να δηλώνεται ότι µέχρικαι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί
µε αµετάκλητη απόφαση:
Α. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
Β. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
Γ.

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας

3. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν:
α. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, ή
β. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
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χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
γ. σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε
αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
4. Να δηλώνεται ότι µέχρικαι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
•Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
• Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµοσίου
• Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.


Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, της

οποίας ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση.


Ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.



Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Προκειµένου δε για

αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς
και θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του. Σε ένα από τα
δύο (2) αυτά αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη,

θα γράφεται η λέξη

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ
τους.
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως
εξής:
Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν να
τοποθετηθούν λόγω µεγάλου όγκου τους στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Με ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της
παρούσης διακήρυξης.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από
τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
2. Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν µέχρι την Πέµπτη 3107-2014, ώρα 14.00

στο Γρ. Προµηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και

Αξιολόγησης του διαγωνισµού, θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζοµένων ή των εξουσιοδοτηµένων
αντιπροσώπων τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο δεν είναι υποχρεωµένο
να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης
(άρθρο 11 παραγρ. 8 του ΚΠ∆ 118/2007 ).
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των
συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους προµηθευτές επιθυµούν, µπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών, κατόπιν συνεννόησης µε το Γρ. Προµηθειών. Η
εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς
να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού
Αρ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :
Τα στοιχεία του αποστολέα

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγισθούν χωρίς να
αφήσουν ίχνη.
3. Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, θα απευθύνεται στο ΓΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και θα προορίζεται για την αρµόδια Επιτροπή µε ίδιες κατά τα παραπάνω
ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδροµικά, θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή
πριν αρχίσει ο διαγωνισµός.
4. ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
Οι προσφορές αυτές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
5. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την οριζόµενη
ηµεροµηνίας κατάθεσης προσφορών από την διακήρυξη.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από
την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται
απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία.
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Η οικονοµική προσφορά να δοθεί ως εξής:

1

2

Τιµή ανά δροµολόγιο γι αποστολή και παράδοση δειγµάτων βιολογικού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

υλικού εντός Κρήτης

7.500 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ.

Τιµή ανά δροµολόγιο γι αποστολή και παράδοση δειγµάτων βιολογικού

ΦΠΑ

υλικού εκτός Κρήτης
3

Τιµή ανά δροµολόγιο γι αποστολή και παράδοση δειγµάτων βιολογικού
υλικού εντός Κρήτης – σαββατοκύριακα και αργίες
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Τιµή ανά δροµολόγιο γι αποστολή και παράδοση δειγµάτων βιολογικού
υλικού εκτός Κρήτης – σαββατοκύριακα και αργίες
Για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών απαιτείται από τον ανάδοχο
η παροχή στο Νοσοκοµείο κάλυψης σε εικοσιτετράωρη βάση τις
καθηµερινές, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες για άµεση µεταφορά
ασκών αίµατος και παραγώγων που προορίζονται γι άµεση µετάγγιση.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για χρονικό διάστηµα ενός έτους .

ΤΙΜΕΣ
Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου, θα
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ ο
οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκοµείο, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε
τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.
Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιµές σε συνάλλαγµα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ µε βάση την ισχύουσα τιµή
FIXING του Επίσηµου ∆ελτίου Συναλλαγµάτων έναντι ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της ∆ιατραπεζικής
Αγοράς) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς.
Η αναγραφή της ανά µονάδα τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο
δεκαδικά ψηφία, προς το άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω, εάν
είναι µικρότερο του πέντε.
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εκατόν είκοσι (120 ) ηµέρες από
την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Για όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 118/2007

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς, τεχνικής λύσης κλπ) δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς επίσης και οι εναλλακτικές προσφορές.
Προσφορές για την υλοποίηση µέρους του διακηρυσσοµένου µε την παρούσα προµήθειας γίνονται δεκτές.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ:
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Θα
γίνει ταυτόχρονα το άνοιγµα των δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών καθώς και η
αξιολόγηση αυτών.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά
από προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή
του, µπορεί να προτείνει:
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται µόνος σε ΕΥΡΩ, µετά την σύνταξη πρωτοκόλλου
καλής εκτέλεσης των εργασιών από τις αρµόδιες επιτροπές και µετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Π∆ 166/03 (ΦΕΚ 138/α/5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.»
Toν προµηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί θα βαρύνουν oι νόµιµες κρατήσεις και Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας
(ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό).
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκοµείο.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ

Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύµβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του
προµηθευτή. Για µερική ή ολική εξόφληση των αξιώσεων από προµήθειες ειδών, είναι αναγκαία η προσκόµιση
των δικαιολογητικών που ο Νόµος ορίζει κάθε φορά και πρέπει να πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στη προσφορά, αποδεικνύεται η
ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης.
Για ότι δεν προβλέπεται µε την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.∆. 118/2007, του
Π.∆. 346/98 , του Ν.2518/97 και του Ν. 3329/2005.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των Μονάδων Υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των Υπηρεσιών Αιµοδοσίας,
συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίµατος και παραγώγων αυτού για µετάγγιση και στη διακίνηση ασκών αίµατος
και παραγώγων του για µετάγγιση και στη διακίνηση βιολογικών δειγµάτων και βιολογικών προϊόντων για
διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (πίνακας Ι).
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 ∆ηµόσιας 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 ∆ιεθνών Οργανισµών (DGR, ADR /οδική µεταφορά, ΙΑΤΑ/ αεροπορική
µεταφορά, Code IMDG/ θαλάσσια µεταφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙ∆Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

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



Η µεταφορά να γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Π.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”, ADR 1999 µε τις
ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ µε τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000,
ΦΕΚ 1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών, Τµήµατος Οδικών Μεταφορών) και µε απόλυτη συνέπεια
και αξιοπιστία στην τήρηση όλων των απαιτούµενων συνθηκών µεταφοράς.
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Τα οχήµατα να υπόκεινται στον Ν.3534/07, οι σχετικές διατάξεις του οποίου να αναφέρονται στη σύµβαση.



Να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην µεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευµένο προσωπικό και
πιστοποιηµένο εξοπλισµό (να κατατεθεί πελατολόγιο)



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. αλλοίωση δειγµάτος)






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 κάθε κατηγορίας βιολογικού
υλικού (Πίνακας ΙΙ)



Να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση που τυχόν υποστεί το βιολογικό
υλικό κατά τη µεταφορά του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR2007)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ
Β. ∆ΥΝΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλικό που έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες δοκιµασίες και δεν
περιέχει παθογόνους παράγοντες.
Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες δοκιµασίες

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες . Π.χ. ∆είγµα αίµατος για διαγνωστικό

(∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

έλεγχο
Υλικό που έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες δοκιµασίες ότι περιέχει
παθογόνους παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν - µετά από έκθεση σε

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

αυτούς- µόνιµη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε
κατά άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ. Ορρός φορέα HIV

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

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

Περιγραφή έργου

Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής µεταφορά αίµατος, πλάσµατος και λοιπών βιολογικών υλικών µε βάση
προκαθορισµένο πρόγραµµα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό και κατόπιν
γραπτής συνεννοήσεως του αναδόχου µε την αρµόδια Υπηρεσία σχετικά µε τους χρόνους και τα σηµεία παραλαβής/
παράδοσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία για την ασφαλή µεταφορά και άµεση
παράδοση του βιολογικού υλικού αν απαιτείται αεροπλάνο ή πλοίο το αργότερο µέχρι τις 10.00π.µ. της επόµενης
ηµέρας.

2.

Όχηµα µεταφοράς

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή στόλο οχηµάτων ,ώστε να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του
Νοσοκοµείου Χανίων για την µεταφορά των δειγµάτων. Τα οχήµατα

µεταφοράς πρέπει να υπόκεινται στον Ν.

3534/07 και θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την µεταφορά βιολογικού υλικού.

Το όχηµα να είναι κλιµατιζόµενο, η δε καθαριότητα/απολύµανση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µε βάση
τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού.
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Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχηµα πρέπει να καθαριστεί και να απολυµανθεί άµεσα
πριν την επόµενη χρήση.
Εντός του οχήµατος απαγορεύεται:
•

Η µικτή φόρτωση µε άλλα είδη

•

Η είσοδος και παραµονή στο όχηµα άλλων ατόµων πλην του οδηγού

•

Το παρκάρισµα σε αφύλαχτα σηµεία

•

Η χρήση συσκευών µε φλόγα

Είναι στην διακριτή ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο των οχηµάτων στην φάση της τεχνικής
αξιολόγησης.

3.

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.

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

Από τον W.H.O. για την µεταφορά και αποθήκευση θερµο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών

•

Κατά ADR για τη µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών βιολογικών υλικών

•

(Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

Για τη µεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχηµα - προκειµένου η ψυκτική αλυσίδα να παραµείνει
σταθερή – ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση

µόνο ειδικών φορητών µέσων κατάλληλων για τη µεταφορά

βιολογικού υλικού µε χαρακτηριστικά (σταθερότητα, µόνωση) ανάλογα του θαλάµου συντήρησης.

3.2 Παρακολούθηση θερµοκρασίας
Οι συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται µε πιστοποιηµένες συσκευές καταγραφής των δεδοµένων
της θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο.
Το καταγραφικό πρέπει είναι τοποθετηµένο σε σηµείο προσβάσιµο για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του
οχήµατος, µε οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερµό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής. Τα δεδοµένα
της θερµοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιµα στην Υπηρεσία άµεσα και αναδροµικά όποτε αυτά ζητηθούν για
αξιολόγηση.
Σε περίπτωση που το έργο απαιτεί την ταυτόχρονη µεταφορά βιολογικού υλικού σε διαφορετικές θερµοκρασίες θα
πρέπει αυτό να ζητείται από την Υπηρεσία.
(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού για την ταυτόχρονη µεταφορά σε 4 διαφορετικές θερµοκρασίες)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ολικό αίµα

2-6 C

Ερυθροκύτταρα

2-6 C

Αιµοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα

20-24 C

Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο

-20 έως -35 C

∆είγµατα πλάσµατος / ορού

2-8 C / -20 έως -35 C/ -70 C *

Μυελός των οστών

15-25 C

Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα

2-8 C

∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος

2-8 C

Καλλιέργειες

15-25 C/ 37 C

Βιοψίες

15-25 C/ 37 C

Φαρυγγικό επίχρισµα

2-8 C

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

2-8 C/ 15-25 C *

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA)

15-25 C *

• Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερµοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το πρωτόκολλο της
επιστηµονικής δοκιµασίας.
3.3 Ειδικός εξοπλισµός
3.3.1 Για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως πχ. διαρροή) το όχηµα πρέπει να διαθέτει:
•

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

4.

•

Προειδοποιητικές πινακίδες

•

Γιλέκο µε φωσφορίζοντα στοιχεία

•

Χιονοαλυσίδες

•

Κουτί πρώτων βοηθειών

•

Απορροφητικό υλικό

•

Νερό

•

Απολυµαντικό µε βάση το χλώριο

•

Αντισηπτικό χεριών

•

Κολλύριο µατιών

•

Γάντια µιας χρήσεως

•

Γάντια για χρήση σε χαµηλές θερµοκρασίες

•

Προστατευτικά γυαλιά

•

Μάσκα µιας χρήσης

•

∆οχείο κλινικών απορριµµάτων

Συσκευασία

4.1 ∆είγµα
α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης
α.1 Μολυσµατικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιηµένο σάκο µιας χρήσεως, µε ερµητικό και µόνιµο
κλείσιµο, που ανοίγει µόνο µε σχίσιµο προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το δείγµα. Ο σάκος να έχει δύο θήκες µια για
το δείγµα και µια για το συνοδευτικό παραπεµπτικό.
Σηµείωση: To παραπεµπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση επαφή µε τον περιέκτη
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α.2 ∆υνητικά µολυσµατικό: Ως άνω.
Πολλοί περιέκτες µπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι µερικώς αποµονωµένοι
µεταξύ τους.
α.3 Σε περίπτωση µεταφοράς υγρού δείγµατος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για µολυσµατικό υλικό είτε για δυνητικά
µολυσµατικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά µε επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να απορροφήσει όλο τον
όγκο του µεταφερόµενου υγρού δείγµατος και να το µετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.

β. ∆ευτεροταγής συσκευασία
Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιηµένο δοχείο µεταφοράς πολλαπλών
χρήσεων, µε ερµητικό κλείσιµο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας του µεταφερόµενου
βιολογικού υλικού.
Όλες οι ανωτέρω συσκευασίες πρέπει να είναι πιστοποιηµένες για την µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά
µολυσµατικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερµοκρασίες -40 C έως 55 C και πίεση έως 95kPa και να
φέρουν εξωτερικά σήµανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο).
Ειδικά για τις αεροπορικές µεταφορές, ο µεταφορέας πρέπει να διαθέτει όλες τις επιµέρους κατάλληλες συσκευασίες
και ειδικούς θερµοµονωτικούς θαλάµους που απαιτούνται για τη µεταφορά των βιολογικών υλικών για να διατηρείται
σταθερά η κατάλληλη θερµοκρασία. Επίσης πρέπει να έχουν ειδική σήµανση για την αποδοχή τους από τις
αεροπορικές εταιρείες.
(Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά)

5.

Έγγραφα µεταφοράς

Η εταιρεία µεταφοράς να εκδίδει µε ευθύνη της οποιαδήποτε παραστατικά, φορτωτικές και άλλα απαραίτητα έγγραφα
για τη µεταφορά.
Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:
•

Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο µεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και
παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/ θερµοκρασία του µεταφερόµενου βιολογικού υλικού. Στην περίπτωση
µεταφοράς µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών υλικών το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει την
συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού µε βάση την νοµοθεσία περί επικινδυνότητας.

•

∆ελτίο ατυχήµατος

•

Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης

•

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού

(Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά)

6.

Προσωπικό µεταφοράς

Το υπεύθυνο προσωπικό για την µεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έµπειρο και εξειδικευµένο στις µεταφορές
βιολογικού υλικού.
Η εκπαίδευση του πρέπει να περιλαµβάνει:
•

Την συνεχή του επιµόρφωση µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία για τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη
σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών

•
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Τις συνθήκες χειρισµού, µεταφοράς και θερµοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού

•

Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν

•

Τους εκτιµώµενους κινδύνους κατά την µεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς και την
διαδικασία αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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