ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ‘’
Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ
Σηλέθυνο : 28210 22310
FAX :

28210-22329

« ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ»
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ AIMATO ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (CPV 60000000-8)
με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηη σαμηλόηεπη ηιμή
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

πλνπηηθφο κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Ζ ρακειφηεξε ηηκή

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΔΜΠΣΖ 30-7-2015, ώπα 11.00 π.μ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ»
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ AIMATO ΓΗΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (CPV 60000000-8)

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

0829

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

25.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

Γξνκνιφγην

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

1 έηνο

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ (ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ)

Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν "Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ " έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ :

1.

Σνπ Ν 2286/95 (ΦΔΚ19/Α/1995)«Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ»
ην

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε

Ν.2323/95 (ΦΔΚ145/Α/1995) «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκφζηνπ

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2.

Σεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (ΔL 134/30-04-2004)πεξί ζπληνληζκνχ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»,

3.

Σελ αξίζκ.Π1-1105/2-3-2006 εγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο «Δθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.

4.

Σνπ Ν.2522/1997,«Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ
θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

1

5.

Σνπ Ν2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), « Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

6. Σνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ
135/Α/1996) αξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),

«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»,φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν
3310/05 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3414/05,
7. Σνπ Ν.2955/01 « Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο
9. Σν Ν.3310 /05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά

ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005)
«Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ».
10. Σελ κε αξίζκ.24014/25-11-2005 (ΦΔΚ1637/Β/05)Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

εθαξκνγή ηνπ Ν 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N.3414/2005»
11. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο
12. Σνλ Ν 3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
13. Σν Π.Γ.60/2007(ΦΔΚ 64/16-3-2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο επηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο
Ννεκβξίνπ 2005.»
14. Σν Π.Γ.118/10-07-07 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (Κ.Π.Γ.) ( Φ.Δ.Κ. 150 Σεχρνο Α’)
15. Σν Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
16. Σν Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 <<εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ
ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ>>.
17. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-05-2012) « Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο)»
18. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
19. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο»
20. Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/2014) παξ. 2 αξ. 1 ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη
έξγσλ.
21. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014).
22. Σν Ν. 3867/03.08.2010 άξζξν 27, παξ. 11
23. Σν κε αξ. Π.". 104/1999 (ΦΔΚ Α’ «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 94/55/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο
νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ» φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη
24. Σνλ κε αξ. Ν. 3534/07 (ΦΔΚ Α’ 40/23.02.2007) πεξί δαλεηνδφηεζεο νρεκάησλ κεηαθνξάο βηνινγηθψλ πιηθψλ

Β: Σιρ αποθάζειρ:
1.

Σε κε αξίζκ. 22/ ππκ. 8 /3-6-2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
ςνοπηικό μειοδοηικό διαγυνιζμό
ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ AIMATO ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ (CPV 60000000-8)
Πποϋπολογιζμόρ: 25.000 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ
Σόπορ παπάδοζηρ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
Γλώζζα : Διιεληθή
Ζμεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: η Σεηάπηη

29-7-2015, ώπα 14.00 ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ ε Πέμπηη 30-07-2015, ώπα 11.00 πμ. ζην Γπαθείο Ππομηθειών ηος Γενικού
Νοζοκομείος Υανίυν.

2

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ [ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ]
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ
Όινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα, είλαη απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε
ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζςνεπάγεηαι απόππιτη ηηρ ζσεηικήρ πποζθοπάρ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζπλππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ, δειψζεηο
ζπκκφξθσζεο, εθζέζεηο ή άιια αλάινγα έγγξαθα, απφ ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε απφιπηε θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη γεληθά ε ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο
δηαηάμεηο ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ φπσο έρνπλ ελαξκνληζζεί ζην ειιεληθφ εζληθφ δίθαην.
• Ζ εηαηξεία ζα αλαιάβεη ηε κεηαθνξά δεηγκάησλ αίκαηνο απφ ην Γ.Ν. ΥΑΝΗΩΝ πξνο ην Κέληξν Μνξηαθνχ

Διέγρνπ (ΚΜΔ) ηνπ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ".ή θαη ην αλάπνδν.
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ηνπ Γ.Ν. ΥΑΝΗΩΝ θαη ηνπ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ",
ζπλνςίδεηαη ζηε κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο πξνο Μνξηαθφ Έιεγρν.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ
πιηθψλ, γηα:
• Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ
πιηθνχ,
• Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνχ
πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη
• Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνχ ηα πιηθά
πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν κνιπζκαηηθά φζν θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά).Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ
αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ δηεζλψλ
Οξγαληζκψλ (DGR,ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΗΑΣΑ/αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ζαιάζζηα κεηαθνξά).
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα πξέπεη:
_ Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. “Blood Cold Chain”,
ADR 1999 κε ηηο αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ,
2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007,
Α3/31882/2540/31-05-07 ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο δηεχζπλζεο
Μεηαθνξψλ, Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) θαη κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ
ηήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο.
_ Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη
ζηε ζχκβαζε.
_ Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ
_ Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ
ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ην ιφγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ.
επείγνπζα κεηάγγηζε)
_ Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ
_ Ζ κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο
_ Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο (να καηαηεθεί ηο ζτεηικό πιζηοποιηηικό)
_ Να πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο
βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΗΗ)
_ Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ ζα κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη
απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηά ηε
κεηαθνξά ηνπ. Σν θφζηνο ηεο απνδεκίσζεο λα πξνθχπηεη κεηά απφ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ
θφζηνπο ηνπ αζθνχ, ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ
αίκαηνο ή παξαγψγνπ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ADR2007)
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ -ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Α. ΜΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ
Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο
δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο. πρ. κνλάδεο
εξπζξψλ πξνο κεηάγγηζε
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Β. ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ (ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ)
Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο
δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο . π.ρ. Γείγκα
αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ έιεγρν
Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ
Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο
δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ - κεηά απφ έθζεζε ζε απηνχο- κφληκε αληθαλφηεηα,
απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια
πγηείο αλζξψπνπο. π.ρ. Οξξφο θνξέα HIV.
Σημείωζη: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα
ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ,
ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ
πιηθνχ.
ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1.

Πεπιγπαθή έπγος

Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα πνπ ζα
εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη θαηφπηλ γξαπηήο ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ζεκεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο.
Σν έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη:
1α) Μεηαθνξά (απζεκεξφλ δηαθίλεζε θαη παξάδνζε) απφ ηελ Αηκνδνζία ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ πξνο ην Κέληξν

Μνξηαθνχ Διέγρνπ (ΚΜΔ) ηνπ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ" .ή θαη ην αλάπνδν
β) Απζεκεξφλ δηαθίλεζε θαη παξάδνζε εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ κνξηαθνχ πιηθνχ πξνο ην Κέληξν

Μνξηαθνχ Διέγρνπ (ΚΜΔ) ηνπ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ".
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα δηαζέηεη κφλν ηελ πξσηνηαγή ζπζθεπαζία(π.ρ θηαιίδην). ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή λα
πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ ινηπψλ ζπζθεπαζηψλ (παξάγξαθνο 4 ηεο παξνπζεο), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
δηαρείξηζε & κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
.
2. Όσημα μεηαθοπάρ,
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ ππφθεηληαη ζηνλ Ν. 3534/07 θαη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ.
Σν φρεκα λα είλαη θιηκαηηδφκελν, ε δε θαζαξηφηεηα/απνιχκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε βάζε ηηο
νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα πξηλ
ηελ επφκελε ρξήζε.
Ενηός ηοσ οτήμαηος απαγορεύεηαι:
• Ζ κηθηή θφξησζε κε άιια είδε
• Ζ είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ
• Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαρηα ζεκεία
• Ζ ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα
3. Δξοπλιζμόρ οσήμαηορ
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ
πιηθνχ ζηηο εμήο ζεξκνθξαζίεο 2-8oC, +15 έσο +25 oC , -20 έσο -35 oC & +37 oC
ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ
ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

Οιηθφ αίκα

2-6∘C

Δξπζξνθχηηαξα

2-6∘C

Αηκνπεηάιηα – Κνθθηνθχηηαξα

20-24∘C
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Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν

-25 έσο -35∘C

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ

2-8∘C / -20 έσο -35∘C/ -70∘C *

Μπειφο ησλ νζηψλ

15-25∘C

* ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο
δνθηκαζίαο.
4. ςζκεςαζίερ δειγμάηυν
α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο
α.1 Ο πεξηέθηεο κε ην κνιπζκαηηθφ πιηθφ ή δπλεηηθά κνιπζκαηηθά πιηθφ ζα ηνπνζεηείηαη ζε
θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ε νπνία ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα –παξαγσγφ. Πνιινί πεξηέθηεο
κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ είλαη κεξηθψο απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο.
εκείσζε: To παξαπεκπηηθφ δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε
α.2 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα κνιπζκαηηθφ πιηθφ είηε
γηα
δπλεηηθά
κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζπζθεπαζία κε επαξθή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη
φιν ηνλ φγθσλ ησλ κεηαθεξνκέλσλ πγξψλ δεηγκάησλ ζε πεξίπησζε δηαξξνήο.
β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία
Ο πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεκέλν δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, κε εξκεηηθφ
θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ.
Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο (ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ADR) γηα ηελ κεηαθνξά
κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή
ζε ζεξκνθξαζίεο -40 έσο 55°C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά
επηθίλδπλν).
(λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο φισλ ησλ παξαπάλσ ζπζθεπαζηψλ κε ηνλ θαλνληζκφ ADR)

5. Έγγπαθα μεηαθοπάρ
Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ:
• Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία
απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, είδνο/πνζφηεηα/φγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ
βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ
πιηθψλ ην ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ
βηνινγηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο.
• δειηίν αηπρήκαηνο
• Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο
• Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ
(να καηαηεθούν ηα ζτεηικά αποδεικηικά)
6.Διδικόρ εξοπλιζμόρ
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο πρ. δηαξξνή) ην φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη:
















Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθφλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εκεξνκελία ιήμεο ζε
δηαθξηηφ ζεκείν
Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο
Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία
Υηνλναιπζίδεο
Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ
Απνξξνθεηηθφ πιηθφ
Νεξφ
Απνιπκαληηθφ κε βάζε ην ριψξην
Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ
Κνιιχξην καηηψλ
Γάληηα κηαο ρξήζεσο
Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο
Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά
Μάζθα κηαο ρξήζεο
Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ
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Γικαιολογιηικά:
Σα αλσηέξσ ζα πηζηνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαηά ην ειάρηζην απφ ηα θάησζη
δηθαηνινγεηηθά:
1. Πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηα πξφηππα ηνπ WHO
2. Πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηνλ θαλνληζκφ ADR
3. Δθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε ηέζζεξηο (4)
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (2-8oC, +15 έσο +25 oC, -20 έσο -35 oC & +37o C)
4. Λίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν θαη βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ησλ νρεκάησλ απφ
ην ΤΤΚΑ [ηνπιάρηζηνλ δχν (2)]
5. Έληππν δειηίν αηπρήκαηνο
6. Σξηπιφηππν κεηαθνξάο
7. Πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001: 2008 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθψλ νπζηψλ
8. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ κεηαθνξάο
9. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ πκβνχινπ Αζθαιείαο
θαη ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο κε ηνλ ζχκβνπιν Αζθαιείαο.
10. Δθηχπσζε GPS ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη ηέζζεξηο
(4) ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε ηαπηφρξνλε εληαία εθηχπσζε.
11.Πειαηνιφγην κε αλαθνξά ζην είδνο θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
(Όηαλ πξφθεηηαη γηα λενζχζηαηε εηαηξία ζα πξνζθνκηζζεί Πηζηνπνηεηηθφ αλάινγεο εκπεηξίαο
θαηά ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο)
12.Γείγκαηα ζπζθεπαζηψλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν
13.Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο παξνχζεο κε ηνλ θαλνληζκφ ADR
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ ΦΠΑ.
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΑΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
(ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ)
ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟ
ΚΟΣΟ
ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ
ΑΤΘΤΜΔΡΟΝ ΠΑΡΑΓΟΖ
ΑΠΟΣΟΛΖ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΚΟΣΟ

ΑΠΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟ Κ.Μ.Δ. ΓΝ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ"
(Γεπηέξα-Παξαζθεχ 06:00 π.κ- 22:00 κ.κ)

ΑΠΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟ Κ.Μ.Δ. ΓΝ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ"
(Γεπηέξα-Παξαζθεπή 22:00 π.κ- 06:00 κ.κ)

ΑΠΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΟ Κ.Μ.Δ. ΓΝ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ "ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ"
(αββαηνθχξηαθν θαη αξγίεο)
ΑΠΟ Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ
(Γεπηέξα-Παξαζθεπή 06:00 π.κ- 22:00 κ.κ)
ΑΠΟ Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ
(Γεπηέξα-Παξαζθεπή 22:00 πκ- 06:00 κ.κ)

ΑΠΟ Κ.Μ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ
(αββαηνθχξηαθν θαη αξγίεο)
1. Ζ κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ λα εθηειείηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν απφ ηε ζηηγκή εηδνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο.
2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή ζα δηαζέηεη κφλν ηελ πξσηνηαγή ζπζθεπαζία. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή λα πεξηιακβάλεηαη ην
θφζηνο δηάζεζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε & κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ, γηα φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Πξνζθνξέο πνπ παξαδίδνληαη κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα ζα επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο .
ΠΡΟΦΟΡΔ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε δχν αληίγξαθα ζηελ Διιεληθή γιψζζα . Γηα ηελ
αλαγξαθή ησλ νξνινγηψλ θαη ησλ ηχπσλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε μέλε γιψζζα. Ζ πξνζθνξά ζα είλαη ρσξίο
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μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηνξζψζεηο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ραξηφζεκν θαη δελ ζα θέξεη αξηζκεηηθά πνιιαπιαζηαζηηθά θαη
πξνζζεηηθά ιάζε.
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο :
α) Ζ ιέμε " πξνζθνξά "
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη " ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ "
γ) Ο αξηζκφο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
Απαξαίηεηα επί πνηλή απφξξηςεο, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Ζ/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.chaniahospital.gr) Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ.
ΗΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα έλα ρξφλν (1 έηνο)
Ζ έλαξμε πξνζεζκίαο αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά.
ΣΗΜΖ: Ζ ηηκή ζα δνζεί ζε ΔΤΡΩ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε (κεηαθνξηθά) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη βαξαίλεη ην Ννζνθνκείν.
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ –ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ- ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ :
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκφ. Καηά ηελ ψξα απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη θαη νη ελδηαθεξφκελνη . Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .
Γηεπθξηλήζεηο κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή.
ΔΝΣΑΔΗ : Γηα

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ

πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0.10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ην χςνο ηνπ
νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν
απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (ΚΑΔ) 3741 (παξάβνια απφ θάζε αηηία). Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο Οηθνλνκηθψλ

θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ην πνζνζηφ

ηνπ

παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.
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ΚΡΑΣΖΔΗ :
Οη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη .
1.

0,10% επί ηηρ καθαπήρ αξίαρ εκηόρ ΦΠΑ. Τπέπ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΑΑΓΖΤ).

2.

Υαπηόζημο 3.60 % επί ηηρ πποηγούμενηρ κπάηηζηρ.

3.

Ποζοζηό 2% ςπέπ ηυν οπγανιζμών Φςσικήρ Τγείαρ, ζύμθυνα με ηο Ν.3580/2007 και ηην Γ.Τ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009
Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009)

4.

Φόπορ 8% Υ καθαπήρ αξίαρ μείον ηυν κπαηήζευν .

ΥΡΟΝΟ ΠΛΖΡΧΜΖ : Ζ πιεξσκή ζα γίλεη αθνχ πξνεγνπκέλσο ν πξνκεζεπηήο έρεη εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο
ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε ρξεκαηηθφ έληαικα ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 2649/97.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ
ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο
ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο.
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : Οη πξνζθνξέο θξίλνληαη απνξξηπηέεο θαη επηζηξέθνληαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
1.Όηαλ ν πξνζθέξσλ δε δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ :
α) Σν ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο .
β) Σν ρξφλν παξάδνζεο.
2. Όηαλ ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθήξπμε.
3. Όηαλ ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηε δηαθήξπμε .
4. Όηαλ ε πξνζθνξά δελ είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ή θέξεη μέζκαηα – ζβεζίκαηα – δηνξζψζεηο.
5. Όηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε ζπλάιιαγκα ή ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο .
6. Όηαλ ζέηεη φξν πιεξσκήο εθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
7. Όηαλ δελ θαηαζέηνπλ δείγκαηα ή πξνζπέθηνπο , ελψ απηά πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε.

8. ΠΡΟΟΥΖ: ύμθυνα με ηο άπθπο 13 ηος Ν. 3918/2011, ζηο ζηάδιο καηακύπυζηρ ηος διαγυνιζμού θα
ππαγμαηοποιηθεί ζύγκπιζη ηυν ηιμών ηυν οικονομικών πποζθοπών με αςηέρ ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών,
όπυρ καηαγπάθονηαι καηά ηην ηελεςηαία ημέπα ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών. Οι οικονομικέρ
πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ καηά ηα ανυηέπυ παπαδεκηέρ ηιμέρ, αποππίπηονηαι. (Ο κυδικόρ ηος
Παπαηηπηηηπίος Σιμών και οι ηιμέρ θα ππέπει να ζςμπληπώνονηαι επί ποινή αποππίτευρ ζηην πποζθοπά.
ε πεπίπηυζη πος ηο είδορ δεν ζςμπεπιλαμβάνεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών θα ππέπει αςηό να αναθέπεηαι
με ςπεύθςνη δήλυζη από ηον πποζθέπονηα.)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ:

Ζ παξαιαβή ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ θαη ε παξάδνζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απζεκεξφλ (ζχκθσλα κε ην
πξφγξακκα πνπ ζα εθδψζεη ε Τπεξεζία θαη ζα θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν).
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ :

Ο ηφπνο παξαιαβήο νξίδεηαη ην ηκήκα Αηκνδνζίαο ηνπ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ θαη ν ηφπνο παξάδνζεο ην Κ.Μ.Δ ηνπ Γ.Ν.
ΖΡΑΚΛΔΊΟΤ ¨ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ" ή ην αλάπνδν.
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ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
Α) Αλ δελ ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ζηελ πξναλαθεξφκελε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία .
Β) Αλ δελ παξαδψζεη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π. Γ. 394/96 ,φπσο απηφ
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ.118/07.

Οι πποζθέπονηερ

θα ππέπει να αναθέποςν όηι έλαβαν ςπ’ ότιν ηοςρ, καηά ηην

καηάπηιζη ηηρ πποζθοπάρ ηοςρ, ηιρ ςποσπεώζειρ ζσεηικά

με ηιρ διαηάξειρ πεπί

πποζηαζίαρ ηηρ απαζσόληζηρ και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ πος ιζσύοςν ζηον ηόπο όπος
ππόκειηαι να εκηελεζθεί η ζύμβαζη.
Ο ανάδοσορ δημόζιαρ ζύμβαζηρ ή οι νόμιμοι εκππόζυποι ηος δεζμεύονηαι όηι, ζε όλα
ηα ζηάδια πος πποηγήθηκαν ηηρ καηακύπυζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, δεν ενήπγηζαν αθέμιηα,
παπάνομα ή καηασπηζηικά και όηι θα εξακολοςθήζοςν να μην ενεπγούν καη’ αςηόν ηον
ηπόπο καηά ηο ζηάδιο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ αλλά και μεηά ηη λήξη αςηήρ.

Η διαγυνιζηική διαδικαζία θα διακοπεί ζε οποιοδήποηε ζηάδιο βπίζκεηαι, εθόζον η
Ε.Π.Υ. πποκηπύξει ζσεηικούρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ. Σηιρ πεπιπηώζειρ πος οι
ανυηέπυ ζσεηικοί διαγυνιζμοί ολοκληπυθούν από ηιρ ΥΠΕ, οι ανηίζηοισερ ζςμβάζειρ
πος θα ςπογπαθούν θα διακοπούν, όηαν ςπογπαθούν οι ζςμβάζειρ πος θα πποκύτοςν
από ηοςρ ανηίζηοισοςρ διαγυνιζμούρ πος θα διενεπγήζει η Ε.Π.Υ.

Ο Γιοικηηήρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υανίυν

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ
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