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ΠΡΟ : ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε Καηάζεζεο Πξνζθνξάο
Σν Γ. Ν. Εαθχλζνπ, έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:
-ηος ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και
2014/25/ΔΔ)», καθώς και ηις ηροποποιήζεις ασηού
-ηος ν. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο
λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»,
--ηος ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος
Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» και ειδικόηεπα ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 1,,
καθώς και ηις ηροποποιήζεις ασηού
-ηηρ παπ. Ε ηος Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην
καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,
-ηος ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και ΚΖΜΓΖ …»,
-ηος ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών,
διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο -Ππόγπαμμα Γιαύγεια- και άλλερ διαηάξειρ»,
-ηος π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ”,
-ηηρ με απ. Π1 2380/2012 Κοινήρ Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (Β‟ 3400) Ρύθμιζη θεμάηυν ΚΖΜΓΖ
θαζψο θαη

- Σνπ Ν.3534/07, όπσο ηζρύεη , γηα ηα νρήκαηα

- Σελ ππ. αξηζκ. 5/21-2-2022 ζέκα 24ν, ΑΓΑ: ΦΥΛΓ4690ΒΞ-ΖΤΦ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Ε., έγθξηζεο
ηεο δηαδηθαζίαο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε καο πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν.
- Σελ έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο: 0/340, 315/0, ΑΓΑ: ΧΣΤΗ4690ΒΞ-ΒΝΜ, Πνζνύ: 500,00 € (γηα ην 2022)
- Σελ αλάγθε γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο
ΠΡΟΚΛΖΖ θαηάζεζεο πξνζθνξάο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ:
Γηαθίλεζε δεηγκάησλ αίκαηνο γηα κνξηαθό έιεγρν.
(CPV 60161000-4, «Τπεξεζίεο κεηαθνξάο δεκάησλ») (ΚΑΔ 0439)
Πξνυπνι. δαπάλεο 29.900,00 € πξν ΦΠΑ ή 37.076,00 € ζπκπ. ηνπ ΦΠΑ 24%,
γηα θάιπςε αλαγθψλ πεξίπνπ ελφο (1) έηνπο.
Δλδεηθηηθφο αξηζκφο δξνκνινγίσλ: (8-9) απνζηνιέο αλά κήλα.
Με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο (ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) ΑΝΑ ΑΠΟΣΟΛΖ
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, φηαλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ ζα δνζεί, ππεξβαίλεη ηελ
αλψηαηε ηηκή πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. (www.epromy.gr) γηα ηελ
ππεξεζία απηή, θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (Ν. 3918/2.04.2011).
Ζ Γαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηελ Σεηάξηε 16
Μαξηίνπ ηνπ 2022 θαη ψξα 13:30 θαη εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ / θάζεσλ {Άξζξν 118 «Απεπζείαο
αλάζεζε» ηνπ Ν. 4412/2016, Άξζξν 41«Αληηζηξνθή ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία…» ηνπ
λ. 4782/2021}»Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ
θξίζε ηεο επηηξνπήο).
Ζ παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓ θαη ζα ζηαιεί κε e-mail ζηα Δπηκειεηήξηα.
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Έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξνχζα πξόζθιεζε θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ηπρφλ παξέρνληαη ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηνπο ίδηνπο
δηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε γηα απηέο.
Οη παξερφκελεο απφ ην Ννζνθνκείν δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο
πξφζθιεζεο.
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ζηελ δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ, έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο
(άξζξν 1, παξ. 11, ηνπ λ. 4782/2021, « υρ „οικονομικόρ θοπέαρ‟ νοείηαι κάθε θςζικό ή νομικό ππόζυπο ή
δημόζιορ θοπέαρ ή ένυζη αςηών ηυν πποζώπυν ή θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν πποζυπινών
ζςμππάξευν επισειπήζευν» πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο.
Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, γεληθνχο φξνπο & πξνδηαγξαθέο ηεο
παξνχζεο, νη νπνίνη είλαη απαξάβαηνη θαη ε κε ζπκκόξθσζή ηνπο, ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ ηεο
πξνζθνξάο.
ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ:
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα ην ΤΝΟΛΟ ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.
Άξζξν 1…ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη (γηα δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή) ζπληάζζνληαη ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΓΛΧΑ
Οη πξνζθνξέο γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο, ζα απνζηαινχλ ζε ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟ ζην
Γ. Ν. Εαθχλζνπ «Άγηνο Γηνλχζηνο» νδφο: Γατηάλη, ΣΚ 291 00 ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεία - Πξσηφθνιιν,
κέρξη θαη ηελ ίδηα εκέξα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζία αλάζεζεο, αιιά κηα ώξα πξηλ ηεο νξηζζείζεο, γηα ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ ππεξεζία καο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα,
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ
πξνζθέξνληα. Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, ε επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο,
πξνζζήθεο, θ.ι.π. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο θαη ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ
νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο πξνζθνξάο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
Α) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
Β) Ο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο καο:
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»
«ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηελ αξίζκ. πξση. 925/2-3-2022, Πξφζθιεζε γηα Καηάζεζε Πξνζθνξάο
γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: Γηαθίλεζε δεηγκάησλ αίκαηνο γηα κνξηαθό έιεγρν.
Γ) Ζκεξνκελία θαη ψξα αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ: Σεηάξηε 16 Μαξηίνπ ηνπ 2022 θαη ψξα 13:30
Γ) «Να κελ αλνηρζεί ν θάθεινο απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζθξάγηζεο (δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθή - νηθνλνκηθή πξνζθνξά)
κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη νη δηαγσληδφκελνη ή εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο.
Ζ αλσηέξσ απνζθξάγηζε-αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ (δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθή – νηθνλνκηθή)
νινθιεξψλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαη αλ δελ επαξθέζεη ν ρξφλνο, ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο.
Όζνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ άιισλ
πξνζθνξψλ χζηεξα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.
Ζ εμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ησλ άιισλ ζπκκεηαζρφλησλ, ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαη
ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε θσηναληηγξαθή.

Άξζξν 2…ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ:
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ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξ. 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ θαη ν
ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα δειψλεη :
1) Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην
2) Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.
3) Γελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4782/2021.
4) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
5) Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ
ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα.
Καζψο θαη:
α) Σελ πιήξε απνδνρή θαη ζπκκφξθσζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο, φπσο
νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο.
β) Όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο (εθ‟ όζον έσει κπιθεί υρ
«ανάδοσορ») γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή: θαηαβνιή
ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο
θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
ππφ αλάζεζε έξγνπ θαη φηη επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
γ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
δ) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, γηα ηνπο νπνίνπο έιαβε
πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε
ε) πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο.
δ) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε, καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
ε) Γελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη
ζ) Οπνηνδήπνηε έγγξαθν ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο θαη Αμηνιφγεζεο, ζα ην θαηαζέζεη
εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
α) Έληππν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD- ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή) ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, πεξηγξάθεη ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία θαη
δειψλεη αλαιπηηθά ηη ζςμμόπθυζη ηος κε ηνπο δεηνχκελνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη: Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο,
ζθξαγίδα εηαηξείαο.
β) Πιεξνθνξίεο, Γειώζεηο ή Πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκν θνξέα πηζηνπνίεζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ
Πξνζθεξφκελε Τπεξεζία. Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε
θάιπςε απαηηήζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 1. ηεο παξνχζεο: «Εεηνχκελν έξγν, Πξνδηαγξαθέο, ΓεληθνίΔηδηθνί φξνη» . Σα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ Διιεληθή γιώζζα
γ) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ (Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016).
Όιεο νη ζειίδεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ
ηειεπηαία. ηελ αξρή ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζα θαηαγξάθνληαη ηα πεξηερφκελα απηήο.
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Έληππν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (ζε έλα (1) πξσηφηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή CD, ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή) θαη πξέπεη λα θέξεη εκεξνκελία, νλνκαηεπψλπκν, ππνγξαθή ηνπ Νφκηκνπ
Δθπξνζψπνπ θαη ζθξαγίδα εηαηξείαο.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ΑΝΑ
ΑΠΟΣΟΛΖ πνπ ζα δνζεί ζε € (νινγξάθσο & αξηζκεηηθψο) θαη ζα πεξηιακβάλεη :
- νπνηαδήπνηε δαπάλε, γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζεο
-φια ηα έμνδα πνπ απαηηνχληαη (φπσο : πιηθά ζπζθεπαζίαο αλά δείγκα, έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ -
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νδεγψλ, ηπρφλ δηακνλή ησ νδεγψλ θ.ι.π.) γηα ηελ παξαιαβή ησλ δεηγκάησλ απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο έσο ηελ παξάδνζε ησλ δεηγκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Κέληξνπ Μνξηαθνχ
Διέγρνπ ΔΚΔΑ Αζελψλ πνπ ζα ππνδεηρζεί.
- ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ρσξηζηά {ζε πεξίπησζε δε, πνπ
αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο, απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία}.
Ζ πξνζθεξόκελε ρακειόηεξε ηηκή ηεο ππεξεζίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηεο Δ.Π.Τ. (www.epromy.gr) (εάλ ε ππεξεζία, έρεη εληαρζεί ζην παξαηεξεηήξην),
θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε πξνζθνξά γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (Ν. 3918/2.04.2011).
Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ιεθζεί ππφςε, ε ηηκή πξνζθνξάο αλά ΑΠΟΣΟΛΖ, πξν ΦΠΑ.
εκεηψλεηαη φηη:
--Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε €, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά
ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην 3ν δεθαδηθφ ςεθίν είλαη = ή > ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη < ηνπ πέληε.
- ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο
Οηθνλνκηθψλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Γελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο.
- Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα
ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
-.Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ
δηθαηνχληαη, θαηά ηελ ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ ΝΔΑ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
Ζ πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε εθφζνλ:
-- δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή
-- δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λόκηζκα
-- ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο
-- ζέηεη φξν αληηπξνζθνξάο.
εκεηψλεηαη φηη: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία
αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεί.

Άξζξν 3… ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (άξζξν 97, ηνπ λ. 4412/2016) (άξζξν 39, ηνπ
Ν.4782/2021)
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ ζα έρεη δηάξθεηα {180} εκεξώλ απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηνπ αλνίγκαηνο ησλ
πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

Άξζξν 4… ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ιακβάλεηαη ππφςε, ε ρακειόηεξε ηηκή ΑΝΑ ΑΠΟΣΟΛΖ πξν
ΦΠΑ, εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ηνπο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζεο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ζηελ πεξίπησζε, πνπ ε πξνζθεξφκελε
ρακειφηεξε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ, (εάλ ε ππεξεζία έρεη
εληαρζεί ζε απηφ), θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ νξγάλνπ.
ηελ πεξίπησζε ΗΟΣΗΜΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ, ν αλάδνρνο ζα επηιεγεί κε θιήξσζε (Άξζξν 90, Ν.
4412/2016)
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Άξζξν 5…ΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ -- ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί λα θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιόθιεξε ή κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε
πνζόηεηα, ηεο πνζφηεηαο αγαζψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζε πνζνζηφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη:
--ην εθαηφλ είθνζη ηνηο εθαηφ (120%) ηεο πνζφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο
--ην νγδφληα ηνηο εθαηφ ( 80% ) ηεο πνζφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο
(παξαγξ. 1, άξζξν 105, Ν. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 45 ηνπ λ. 4782/2021).
Σν Ννζνθνκείν, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο Δπηηξνπήο (βάζη ηος άξζξνπ 105 θαη 106 ηνπ λ.
4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άπθπο 46, Ν. 4782/2021) δηαηεξεί ην δηθαίσκα αδεκίσο λα
απνθαζίζεη ηελ νξηζηηθή ή ηελ ελ κέξεη καηαίσζε, αθύξσζε ή δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο.
Μεηά ηελ ηερληθή - νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, ζηελ νπνία νξίδεηαη ν «πξνζσξηλόο αλάδνρνο» ππνγξάθεηαη
ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη θαηαηίζεηαη γηα έγθξηζή ηνπ.
Μεηά ηελ ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, θνηλνπνηείηαη απηφ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο.

Άξζξν 6… ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή
θαηψηεξε απφ ην φξην ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ, ηζρχεη ην άξζξν 55 ηνπ λ. 4782/2021.

Άξζξν 7… ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Ο «πξνζσξηλόο αλάδνρνο» ππνρξενχηαη εληόο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο
αλαθνίλσζεο αμηνιφγεζεο, λα πξνζθνκίζεη ζην Γ. Ν. Εαθύλζνπ «Άγηνο Γηνλύζηνο» νδόο: Γατηάλη, ΣΚ
291 00 ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεία - Πξσηόθνιιν, πξνο ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο:
Α... ΣΑ ΚΑΣΧΘΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ, ζε ηζρύ :
α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ &
β. ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ θαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, αλαθνξηθά κε
ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο (ζηελ πεξίπησζε
πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο)
πνπ λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ (Πξβι. παξ. 12 άξζξνπ 80 ηνπ
λ.4412/2016)
γ. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ πεξί κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα:
73 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4782/2021 θαη
74 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4782/2021
Δθφζνλ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζζνχλ ή παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν, γηα δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα
ηπρφλ ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά, εληφο δέθα (10) εκεξώλ.
Σημείωζη: Οι οικονομικοί θoπείρ δεν ςποσπεούνηαι να ςποβάλοςν δικαιολογηηικά, όηαν η αναθέηοςζα
απσή, διαθέηει ήδη ηα δικαιολογηηικά αςηά. (Ππβλ άπθπο 79 παπ. 6 ν. 4412/2016, καθώρ και ηιρ
ηποποποιήζειρ αςηού).
ε αςηή ηην πεπίπηυζη ο ζςμμεηέσυν ππέπει να αναγπάτει ζηην ΠΡΟΦΟΡΑ ηος ποια έγγπαθα είναι ήδη
καηαηεθειμένα ζηο Νοζοκομείο, ζε ποιόν διαγυνιζμό και όηι αςηά βπίζκονηαι ζε ιζσύ.
Β… ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ χςνπο 4% επί ηεο δαπάλεο πξν Φ.Π.Α, κε
ρξφλν ηζρχνο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ κήλεο από ην ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο {ήηνη 15 κήλεο}
{άπθπος 72 ηος Ν. 4412/2016, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 21 ηος ν. 4782/2021}.
Οι εγγςήζειρ καλήρ εκηέλεζηρ επιζηπέθονηαι ζηο ζύνολό ηοςρ μεηά από ηην ποζοηική και ποιοηική παπαλαβή
ηος ζςνόλος ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ.
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Δάν ζηο ππυηόκολλο οπιζηικήρ ποιοηικήρ και ποζοηικήρ παπαλαβήρ αναθέπονηαι παπαηηπήζειρ ή ςπάπσει
εκππόθεζμη παπάδοζη, η επιζηποθή ηυν υρ άνυ εγγςήζευν γίνεηαι μεηά ηην ανηιμεηώπιζη ηυν παπαηηπήζευν
και ηος εκπποθέζμος.
Δθόζον ηα δικαιολογηηικά κριθούν ζωζηά, αποζηέλλεηαι ζηον ανάδοτο ηο ΣΦΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ προς
σπογραθή.

Άξζξν 8… ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ -- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ
Ο αλάδνρνο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη
λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ ρξνληθή ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ,
έσο εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ.
ηελ ζχκβαζε πξνο ππνγξαθή ζα επηζπλάπηεηαη ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. «ζε πεξίπησζε δηαβίβαζεο
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε ηξίηνπο».
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηαο ιύζεο ηεο ζχκβαζεο, κεηά απφ έγγξαθε ελεκέξσζε
πξνο ηνλ αλάδνρν, εθ’ φζνλ δεηεζεί ε ιχζε ηεο απφ Αλψηεξν Κξαηηθφ Φνξέα εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ρσξίο θακηά αμίσζε ηνπ κεηνδφηε- αλαδφρνπ, γηα νηθνλνκηθή ή άιιε απνδεκίσζε ηνπ, απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή (άξζξα 132 & 133 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ).
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη
ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ (άξζξν 201, «Πξνεγνχκελε
γλψκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο» ηνπ λ. 4412/2016), (άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ λ. 4497/2017).
Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε
πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ. 1. Ζ
χκβαζε. 2. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε. 3. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 4. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
ηνπ αλαδφρνπ.
Οινθιήξσζε ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξσζεί, φηαλ παξαιεθζνχλ
νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη ππεξεζίεο, φηαλ απνπιεξσζεί ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα θαη εθπιεξσζνχλ
θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ή λφκηκεο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη
απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε

Άξζξν 9… ΔΝΑΡΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ- ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
--ΔΝΑΡΞΗ ΔΡΓΑΣΙΩΝ
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ, έσο εμαληιήζεσο ηνπ
ζπκβαηηθνύ πνζνύ.
--ΔΚΤΔΛΔΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Καηά ηην εκηέλεζη ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ δεζμεύεηαι όηι αναλαμβάνει ηην ςποσπέυζη για ηην
απαπέγκλιηη ηήπηζη ηυν ςποσπεώζευν ηος πος αποππέοςν από ηιρ διαηάξειρ ηηρ περιβαλλονηικής,
κοινωνικοαζθαλιζηικής και εργαηικής λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην
εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηήπηζη
ηυν εν λόγυ ςποσπεώζευν ελέγσεηαι και βεβαιώνεηαι από ηα όπγανα πος επιβλέποςν ηην εκηέλεζη ηυν
Γημοζίυν ζςμβάζευν και ηιρ απμόδιερ δημόζιερ απσέρ και ςπηπεζίερ πος ενεπγούν ενηόρ ηυν οπίυν ηηρ
εςθύνηρ και ηηρ απμοδιόηηηάρ ηοςρ.

Άξζξν 10… ΠΑΡΑΓΟΖ -- ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Ζ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ επηηξνπή
πνπ ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηεο Α.Α. ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα
φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ
σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
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Ζ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο, πνπ
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 221, πεξί νξγάλσλ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη
εθηέιεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ. Καηά παξέθθιηζε απφ ηα αλαθεξφκελα, ζην πξψην εδάθην, γηα ηελ
παξαιαβή ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ πνζνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
118, πεξί απεπζείαο αλάζεζεο, δελ απαηηείηαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο θαη ε παξαιαβή γίλεηαη κε
βεβαίσζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη νη ππεξεζίεο ή ηεο
ππεξεζίαο, πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε ηελ απφθαζε αλάζεζεο.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ λ.
4782/2021)
ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ – ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ (άξζξν 220, ηνπ λ. 4412/2016).
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ
κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά
ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε
πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ {γηα ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα} (άξζξν 218, ηνπ λ. 4412/2016)
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. «Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα
επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.»
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο
πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ / κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Α.Α. ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
=== Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο απνδείμεη φηη γηα ηελ
παξάβαζε ηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο, νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ΚΖΡΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΧΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΗ (Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 103 ηνπ λ. 4782/2021)
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
(ηζρχεη ην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ).

Άξζξν 11… ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ
Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμίαο ηνπ παξαδνζέληνο έξγνπ θαη κεηά
ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απηνχ, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4782/2021):
α) Πξαθηηθφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο Δθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ
αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν γηα ηελ παξαιαβή ησλ Τπεξεζηψλ θαη
παξαθνινχζεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
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β) Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ«ΑΓΗΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ» Σαρ. Γ/λζε: Γατηάλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΓΟ.Τ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ.
γ) Ζ αλαγξαθφκελε ηηκή ζα αθνξά δεδνπιεπκέλεο εξγαζίεο.
ην ηηκνιφγην ζα αλαγξάθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν:
- ν αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,
- ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ,
- ε ζρεηηθή ΑΓΑ ηεο Έθζεζεο Αλάιεςεο Γαπάλεο
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
δ) Οπνηνδήπνηε άιιν παξαζηαηηθφ ή δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ
πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηι. Φ.Π.Α., γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα απηήο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
επηβάιιεηαη (άξζξν 4, Ν.4013/2011, θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ: λ. 4605/2019 θαη ηνπ λ. 4610/2019)
β) 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ΦΠΑ & θαη
θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, Ν. 3580/2007
γ) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ)
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Καη θάζε λόκηκε θξάηεζε ππέξ Γεκνζίνπ & ηξίησλ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο (8% γηα ππεξεζίεο) επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), ζα παξακέλνπλ ζηαζεξά
θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ.

Άξζξν 12… ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο
απηνχ, νη φξνη ηεο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ'
αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή
ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη
ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Ννκφ Εαθχλζνπ.

==================

Με ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ
θαηαηεζεηκέλε πξνζθνξά, απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα όισλ ησλ όξσλ
(εηδηθψλ θαη γεληθψλ) ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο.

====================
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Εεηνύκελν έξγν, Πξνδηαγξαθέο – Δηδηθνί όξνη

Αλάζεζε ηνπ έξγνπ: Γηαθίλεζε δεηγκάησλ αίκαηνο γηα κνξηαθό έιεγρν.
(CPV 60161000-4, «Τπεξεζίεο κεηαθνξάο δεκάησλ») (ΚΑΔ 0439)
Πξνυπνι. δαπάλεο 29.900,00 € πξν ΦΠΑ ή 37.076,00 € ζπκπ. ηνπ ΦΠΑ 24%,
γηα θάιπςε αλαγθψλ πεξίπνπ ελφο (1) έηνπο.
Δλδεηθηηθφο αξηζκφο δξνκνινγίσλ: (8-9) απνζηνιέο αλά κήλα.
Με θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο.
(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) ΑΝΑ ΑΠΟΣΟΛΖ
Χο θάησζη:
- ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ: απφ ηνλ ρψξν ηεο Αηκνδνζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δχν (2) θνξέο ηελ
εβδνκάδα
- ΠΑΡΑΓΟΖ ζην ΔΚΔΑ ΑΘΖΝΑ: ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ παξαιαβή ησλ δεηγκάησλ απφ ηνλ ρψξν
ηεο Αηκνδνζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΔΧ ΣΖΝ
ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ.
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Ζ κεηαθνξά απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαη πξνο ην Κέληξν Μνξηαθνύ Διέγρνπ ηνπ ΔΚΔΑ ζηελ
Αζήλα ζην νπνίν ζα γίλεηαη έιεγρνο κε ηε κέζνδν ηεο κνξηαθήο ηερληθήο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά δξνκνιφγην
κεηαθνξάο [ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο αλεμαξηήησο ηχπνπ] απφ θαη πξνο ην Κέληξν
Μνξηαθνύ Διέγρνπ ηνπ ΔΚΔΑ ζηελ Αζήλα
Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηελ
Οδεγία 2004/33/ΔΚ (άξζξν 5 θαη παξάξηεκα IV), ε νπνία νξίδεη φηη ε κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή ζε φια ηα
ζηάδηα ηεο αιπζίδαο ηεο αηκνδνζίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
αθεξαηφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Ζ ζεκαζία ηήξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θαζνξηδφκελσλ νξίσλ ζεξκνθξαζίαο (αιπζίδα ςχμεο) είλαη ηεξάζηηα,
αθνχ απνθιίζεηο απφ ηα φξηα απηά, κπνξεί λα αιινηψζνπλ δξαζηηθά ην πξντφλ. Ζ «αιπζίδα ςχμεο», πνπ ζε
θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζπάεη, πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία, ηε κεηαθνξά θαη ηελ πξναλαιπηηθή
θάζε ηεο παξαιαβήο θη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα εκπιεθφκελα κέξε:
1. Σελ ππεξεζία αηκνδνζίαο/ Κέληξν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία θαη ζπζθεπαζία.
2. Σνλ κεηαθνξέα ν νπνίνο παξαιακβάλεη θαη κεηαθέξεη ην ζπζθεπαζκέλν πξντφλ.
3. Σελ Τπεξεζία αηκνδνζίαο / Κέληξν πνπ παξαιακβάλεη θαη απνζπζθεπάδεη ηα πξντφληα
Δηδηθόηεξα, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενύηαη:
1. Να δηαζέηεη εκπεηξία ζε αλάινγνπ ηχπνπ κεηαθνξέο θαη λα θαηαζέζεη αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο απφ
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο
2. Να ππνζηεξίδεη ην ελ ιφγσ έξγν κε νκάδα δηαρείξηζεο θαη λα δηαζέηεη ηθαλφ ζηφιν νρεκάησλ θαη
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο νδεγνχο. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νρήκαηα γηα κεηαθνξά ζε αθξαίεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο (πιεκκχξα, θαχζσλαο, ρηφλη θ.ι.π ). Δπηπξφζζεηα, ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη λα ζπληεξνχληαη (ηδηαίηεξα ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ) ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα βάζεη γξαπηήο δηαδηθαζίαο, λα ζπκπιεξψλνληαη θαη αξρεηνζεηνχληαη ηα ζρεηηθά έληππα. Σνπο
ζεξηλνχο κήλεο νη θακπίλεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα θιηκαηίδνληαη ζπλερψο θαη ε ζεξκνθξαζία
ησλ θακπίλσλ λα ειέγρεηαη θαη θαηαγξάθεηαη πεξηνδηθά.
Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη’ ειάρηζηνλ δχν
νρεκάησλ (άδεηεο θπθινθνξίαο, βεβαηψζεηο θαηαιιειφηεηαο). Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνη θαηά ADR. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
ζηνηρείσλ θαη’ ειάρηζηνλ δχν νδεγψλ (Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ,
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θαζψο θαη ηo απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξία δει. αλαγγειίεο πξφζιεςεο
ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΗΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).
3. Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ
επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην κεηαθεξφκελν πξντφλ. Σν θφζηνο απνδεκίσζεο πξνθχπηεη κεηά
απφ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηεο κνλάδαο αίκαηνο/ πιάζκαηνο/ αηκνπεηαιίσλ, ην νπνίν
θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο/ παξαζθεπήο ηνπ. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζα
ιεθζεί ππφςε ε κέζε Δπξσπατθή ηηκή.
4. Ο κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9000. Να θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ.
5. Ο κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο θαη ηθαλνπνίεζεο εθηάθησλ – επεηγφλησλ
πεξηζηαηηθψλ δήηεζεο, ηδηαίηεξα ζε εκέξεο αξγηψλ θαη δηαθνπψλ.
6. Ο κεηαθνξέαο εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη απνζηνιέο παξαιακβάλνληαη θαη παξαδίδνληαη απφ/ πξνο ηηο
δηεπζχλζεηο πνπ νξίδεη ν εληνιέαο. Σα πξντφληα πξέπεη λα παξαδίδνληαη κφλν ζηηο ππεξεζίεο αηκνδνζίαο/
θέληξα αίκαηνο γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη θαη ζε πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν πνπ ππνγξάθεη ην ζρεηηθφ
έληππν παξαιαβήο θαη ζέηεη ηελ ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο. Ο κεηαθνξέαο νθείιεη λα αθνινπζεί ην
ρξνλνδηάγξακκα παξαιαβψλ θαη παξαδφζεσλ φπσο απηφ έρεη νξηζζεί απφ ηνλ εληνιέα.
Οη πξνγξακκαηηζκέλεο απνζηνιέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ην
κέγηζην εληόο 12 σξώλ απφ ηελ ψξα παξαιαβήο ηνπο.
Γηα ηπρφλ απνθιίζεηο, απφ ην θαζνξηδφκελν απφ ηνλ εληνιέα πξφγξακκα παξαιαβήο ή παξάδνζεο, ν
κεηαθνξέαο νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηειεθσληθά ηνλ εληνιέα θαη λα αθνινπζεί έγγξαθε ελεκέξσζε
(κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ηειενκνηνηππία).
Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη ζηε ζπκκφξθσζε κεηαθνξάο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνλ εληνιέα.
Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε θπζηθή παξάδνζε ησλ απνζηνιψλ (πρ δξνκνιφγηα) είλαη ζηελ θξίζε ηνπ
κεηαθνξέα, δελ επηηξέπεηαη φκσο ε παξάιιειε κεηαθνξά απνζηνιψλ κε άιια πξντφληα εππαζή, επηθίλδπλα,
λσπά θαη κε αλεπαξθή ζπζθεπαζία ή κε νηηδήπνηε άιιν, έηζη φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνπο δηεζλείο
θαλφλεο ADR.
Όιεο νη απνζηνιέο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ηα ζηνηρεία
παξάδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη πάληα επδηάθξηηα θαη δηαζέζηκα.
7. Ζ κεηαθνξά ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπζθεπαζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
ηεο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο θαηά ηε δηαλνκή θαη
κεηαθνξά ηνπο (Π.Γ.25 Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2005/61/ΔΚ θαη πξνο ηελ
Οδεγία 2005/62/ΔΚ (EEL 256/1.10.2005)
Ο κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία αηκνδνζίαο/ Κέληξν ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα
δηαθξηβσκέλσλ ζπζθεπαζηψλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία, γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ +2 νC έσο + 6νC, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (+20 oC έσο + 24oC),
έηζη φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
Ζ δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο ησλ απνζηνιψλ απνηειεί επζχλε ηνπ απνζηνιέα θαη εθηειείηαη απφ ηνλ ίδην.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ή ζηηο αθνινπζνχκελεο
δηαδηθαζίεο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ίδηεο απαηηήζεηο κε ηα αξρηθά πξνζθεξφκελα
ΔΓΓΡΑΦΑ-ΔΣΗΚΔΣΔ
ε θάζε ζπζθεπαζία πξέπεη λα εζσθιείεηαη ή επηζπλάπηεηαη έγγξαθν (Γειηίν απνζηνιήο) βάζεη ηνπ νπνίνπ
πηζηνπνηείηαη ε εκεξνκελία, ην είδνο θαη ε παξαδηδφκελε πνζφηεηα, ε απνζηέιινπζα ππεξεζία θαζψο θαη ν
ηειηθφο παξαιήπηεο. Αλ θξίλεηαη αλαγθαίν κπνξεί λα εζσθιείνληαη θαη εηδηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα φπσο
π.ρ. πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ.
Κάζε απνζηειιφκελε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζπζθεπαζκέλε, ζθξαγηζκέλε θαη λα θέξεη ηε
ζρεηηθή εηηθέηα κε επηζήκαλζε γηα ηηο ζπλζήθεο θχιαμεο θαη ηνλ πξννξηζκφ θαζψο θαη φηη πξφθεηηαη γηα
αίκα ή πξντφληα αίκαηνο.
ΤΚΔΤΑΗΑ
Σν αίκα θαη ηα πξντφληα ηνπ (έηζη φπσο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα) πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη θαηά ηξφπν
ψζηε:
α) λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ
β) λα ιακβάλνληαη νη απαηηνχκελεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο ή ζξαχζεο
γ) λα είλαη αζθαιή θαη λα κελ εθηίζεληαη ζε εθηφο νξίσλ επίπεδα ζεξκνθξαζίαο, θσηφο, πγξαζίαο ή ζε
άιιεο αλεπηζχκεηεο επηδξάζεηο νχηε ζε κηθξννξγαληζκνχο ή άιινπο επηβιαβείο νξγαληζκνχο.
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Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία πξέπεη λα έρεη ιάβεη ζρεηηθή επηθχξσζε φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο
ζπληζηψκελεο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν κέγηζην ρξφλν θαη ζε
αθξαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαηά ηε κεηαθνξά.
Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο αληηθαζίζηαληαη κε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο
θζνξάο, θαηαζηξνθήο ή δελ είλαη θαζαξέο.
8. Ζ ζπζθεπαζία λα πεξηιακβάλεη :
•Πηζηνπνηεκέλε ζπζθεπαζία απφ κνλσηηθφ πιηθφ πνπ λα θιείλεη ζηεγαλά (insulated box)
•εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία (ράξηηλε ή απφ άιιν πιηθφ φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην)
•ηηο απαξαίηεηεο παγνθχζηεο
•ζηαηψ ή άιιν κέζν γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ δεηγκάησλ ζε φξζηα ζέζε
•απνξξνθεηηθφ πιηθφ (φπνπ ρξεηάδεηαη)
•επαξθέο κνλσηηθφ πιηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα
ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο
•απαξαίηεηεο εηηθέηεο θαη ινηπά πιηθά ζπζθεπαζίαο.
Οη ζπζθεπαζίεο πξνζθέξνληαη ζε ηξία ελδεηθηηθά κεγέζε θαη γηα φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίεο :
Γηα κεηαθνξά 10-20 δεηγκάησλ ή 2- 5 κνλάδσλ αίκαηνο (ηχπνο Α)
Γηα κεηαθνξά 21-50 δεηγκάησλ ή 6-10 κνλάδσλ αίκαηνο (ηχπνο Β)
Γηα κεηαθνξά 51-100 δεηγκάησλ ή 11-20 κνλάδσλ αίκαηνο (ηχπνο Γ)
Γηα θάζε πξντφλ (αίκα, πιάζκα, αηκνπεηάιηα, δείγκα) θαη ηχπν ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ νδεγίεο
ζπζθεπαζίαο, πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ ζπζθεπαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε επηθνπξηθήο
εξγαζίαο, θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη λα θαηαηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο
(validation) κέζσ ησλ νπνίσλ εθδφζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο.
Γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ απνζηέιινπζα ππεξεζία αηκνδνζίαο (κεηά
απφ νδεγίεο ηνπ Δ.ΚΔ.Α), λα πξνζθέξεηαη ε πξνβιεπφκελε ζπζθεπαζία γηα ηελ θαηεγνξία UN 3373.
Πεγή ςχμεο είλαη εηδηθά gel-packs / παγνθχζηεο πξνζηαηεπκέλεο κε πιαζηηθφ ή ραξηφλη θαη κε εξρφκελεο
απεπζείαο ζε επαθή κε ην πξντφλ. Απνδεθηέο νη παγνθχζηεο ρσξίο ηε ζρεηηθή επέλδπζε (πιαζηηθφ ή
ραξηφλη), εθφζνλ ζηνλ θχξην πεξηέθηε πεξηιακβάλεηαη πιηθφ ψζηε λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ππφ
κεηαθνξά πξντφλ.
Οη επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο παγνθχζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο. Αλ
παξαηεξεζεί βιάβε, ηφηε αληηθαζίζηαληαη κε λέεο κε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα.
Να πξνζδηνξίδεηαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο θαη ε ζεξκνθξαζία ςχμεο ησλ πξνζθεξφκελσλ παγνθπζηψλ γηα
θάζε πξνηεηλφκελε ζπζθεπαζία, θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο πνπ πξέπεη λα κεζνιαβεί απφ ηελ ςχμε
ηεο παγνθχζηεο κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζηελ ζπζθεπαζία.
Να πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο θαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ παγνθπζηψλ γηα θάζε πξνηεηλφκελε
ζπζθεπαζία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ηνλ ρξφλν κεηαθνξάο, ηελ πνζφηεηα πνπ
κεηαθέξεηαη, θιπ.
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ησλ δεηνπκέλσλ Απαηηήζεσλ - Γεληθψλ Όξσλ – Πξνδηαγξαθψλ,
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα
ην θχιιν απηφ ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηα δεηνχκελα, ζχκθσλα κε ην θάησζη ππφδεηγκα.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Α/Α
1
2

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Γεληθνχ Όξνπ

λα δηαζέηεη …………….
λα ππνζηεξίδεη …………

ΑΠΑΗΣΖΖ
ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΑΝΣΖΖ
ΥΔΣΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΛΗΓΑ
ΝΑΗ
……

Ο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν.
Όια ηα αλαγξαθφκελα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη επαθξηβψο, κε παξαπνκπέο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Γηα επρεξή αλαδήηεζε ησλ αλσηέξσ, ε Σερληθή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη πηζηνπνηεηηθά,
άδεηεο θ.ι.π.), ζα πξέπεη λα θέξεη ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν θχιιν.
Σα ζρεηηθά έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ζπκκφξθσζε ησλ Γεληθψλ Όξσλ
ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ.
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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Α/Α

1

2

3

4
5

6

7

Να δηαζέηεη εκπεηξία ζε αλάινγνπ ηχπνπ κεηαθνξέο θαη λα θαηαζέζεη
αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο απφ δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο.
Να ππνζηεξίδεη ην ελ ιφγσ έξγν κε νκάδα δηαρείξηζεο θαη λα
δηαζέηεη ηθαλφ ζηφιν νρεκάησλ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο
νδεγνχο. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νρήκαηα γηα κεηαθνξά ζε
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πιεκκχξα, θαχζσλαο, ρηφλη θ.ι.π ).
Δπηπξφζζεηα, ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά
θαη λα ζπληεξνχληαη (ηδηαίηεξα ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ) ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα βάζεη γξαπηήο δηαδηθαζίαο, λα ζπκπιεξψλνληαη
θαη αξρεηνζεηνχληαη ηα ζρεηηθά έληππα. Σνπο ζεξηλνχο κήλεο νη
θακπίλεο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πξέπεη λα θιηκαηίδνληαη ζπλερψο
θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ θακπίλσλ λα ειέγρεηαη θαη θαηαγξάθεηαη
πεξηνδηθά.
Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. Γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη’
ειάρηζηνλ δχν (2) νρεκάησλ (άδεηεο θπθινθνξίαο, βεβαηψζεηο
θαηαιιειφηεηαο).
- λα θαηαηεζνχλ Αληίγξαθα ησλ Αδεηψλ θπθινθνξίαο ηνπιάρηζηνλ
δχν (2) νρεκάησλ, πνπ λα αλαθέξεηαη ε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ
ηα νπνία ζα απαζρνιεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ην έξγν απηφ
Οη νδεγνί ησλ νρεκάησλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ADR. Γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη’ ειάρηζηνλ δχν (2) νδεγψλ (Πηζηνπνηεηηθά
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ, θαζψο θαη ην
απνδεηθηηθφ γηα ηε ζρέζε εξγαζίαο ησλ νδεγψλ κε ηελ εηαηξία δει.
αλαγγειίεο πξφζιεςεο ΟΑΔΓ θαη ΑΠΓ ΗΚΑ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).
Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή
αιινίσζε θαη θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ
ππνζηεί ην κεηαθεξφκελν πξντφλ. Σν θφζηνο απνδεκίσζεο πξνθχπηεη
κεηά απφ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηεο κνλάδαο
αίκαηνο/πιάζκαηνο/αηκνπεηαιίσλ, ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηε
δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο/παξαζθεπήο ηνπ. ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θφζηνπο ζα ιεθζεί ππφςε ε κέζε Δπξσπατθή ηηκή.
Ο κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9000. Να
θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Ο κεηαθνξέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κεραληζκφ αληηκεηψπηζεο θαη
ηθαλνπνίεζεο εθηάθησλ – επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ δήηεζεο, ηδηαίηεξα
ζε εκέξεο αξγηψλ θαη δηαθνπψλ.
Ο κεηαθνξέαο εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη απνζηνιέο παξαιακβάλνληαη θαη
παξαδίδνληαη απφ/πξνο ηηο δηεπζχλζεηο πνπ νξίδεη ν εληνιέαο. Σα
πξντφληα πξέπεη λα παξαδίδνληαη κφλν ζηηο ππεξεζίεο
αηκνδνζίαο/θέληξα αίκαηνο γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη θαη ζε πξφζσπν
εμνπζηνδνηεκέλν πνπ ππνγξάθεη ην ζρεηηθφ έληππν παξαιαβήο θαη
ζέηεη ηελ ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο.
Ζ κεηαθνξά λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπζθεπαζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε
δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ
αίκαηνο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο θαηά ηε δηαλνκή θαη
κεηαθνξά ηνπο (Π.Γ.25 Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο
ηελ Οδεγία 2005/61/ΔΚ θαη πξνο ηελ Οδεγία 2005/62/ΔΚ (EEL
256/1.10.2005). Ο κεηαθνξέαο λα δηαζέηεη ζηηο ππεξεζίεο
αηκνδνζίαο/Κέληξα ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα δηαθξηβσκέλσλ
ζπζθεπαζηψλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία, γηα
ηε δηαηήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ +2νC έσο +

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΑΥΔΣΗΚ
ΝΣΖΖ
Ζ
ΝΑΗ/ΟΥΗ
ΔΛΗΓΑ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ
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6νC, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (+20 oC έσο + 24oC), έηζη φπσο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα. Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία
πξέπεη λα έρεη ιάβεη ζρεηηθή επηθχξσζε φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο
ζπληζηψκελεο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ
πξντφληνο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν κέγηζην ρξφλν θαη ζε αθξαίεο ηηκέο
ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαηά ηε κεηαθνξά.
Ζ ζπζθεπαζία λα πεξηιακβάλεη :
•Πηζηνπνηεκέλε ζπζθεπαζία απφ κνλσηηθφ πιηθφ πνπ λα θιείλεη
ζηεγαλά (insulated box)
•εμσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπαζία (ράξηηλε ή απφ άιιν πιηθφ φπνπ
απηφ είλαη απαξαίηεην)
• ηηο απαξαίηεηεο παγνθχζηεο
•ζηαηψ ή άιιν κέζν γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ δεηγκάησλ ζε φξζηα ζέζε
•απνξξνθεηηθφ πιηθφ (φπνπ ρξεηάδεηαη)
•επαξθέο κνλσηηθφ πιηθφ πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο
•απαξαίηεηεο εηηθέηεο θαη ινηπά πιηθά ζπζθεπαζίαο
Οη ζπζθεπαζίεο λα πξνζθέξνληαη ζε ηξία ελδεηθηηθά κεγέζε θαη γηα
φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίεο :
• Γηα κεηαθνξά 10-20 δεηγκάησλ ή 2-5 κνλάδσλ αίκαηνο (ηύπνο Α)
• Γηα κεηαθνξά 21-50 δεηγκάησλ ή 6-10 κνλάδσλ αίκαηνο (ηύπνο Β)
• Γηα κεηαθνξά 51-100 δεηγκάησλ ή 11-20 κνλάδσλ αίκαηνο (ηύπνο
Γ)
Γηα θάζε πξντφλ (αίκα, πιάζκα, αηκνπεηάιηα, δείγκα) θαη ηχπν
ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ νδεγίεο ζπζθεπαζίαο, πεξηγξαθή ησλ
εξγαζηψλ ζπζθεπαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε επηθνπξηθήο
εξγαζίαο, θαη ηνπ
ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη λα θαηαηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο
αμηνιφγεζεο (validation) κέζσ ησλ νπνίσλ εθδφζεθαλ νη
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο.

ΝΑΗ

ΝΑΗ

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ν ηχπνο ζπζθεπαζίαο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ αηκνιεςηψλ.
Οη αθξηβείο ψξεο παξαιαβήο/ εκέξα ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηα Κέληξα Αίκαηνο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
θαη αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο
Δλδεηθηηθφο αξηζκφο δξνκνινγίσλ: (8-9) απνζηνιέο αλά κήλα..

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία
(Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ
θφξσλ, πγεία-αζθάιεηα εξγαηψλ θαη ζα επζχλεηαη έλαληη Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηνχο.
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ζην
πξνζσπηθφ ηνπ. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη θακηά αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο
νηνδήπνηε κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηνπ εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο
ηνπ αλαδφρνπ
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε είδνπο δεκίαο ή βιάβεο πνπ ζα
πξνθιεζεί ζηελ Τπεξεζία καο ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ ή ηνπ Τπαιιήινπ ηνπ ή ησλ Δξγαζηψλ ηνπ.
4.. Απαγνξεχεηαη ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο απνξξενπζψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε εθρψξεζε ή ελερπξίαζε απαηηήζεσλ ηνπ αλαδφρνπ δειψληαο ξεηψο φηη
παξαηηείηαη απφ ηψξα ηνπ δηθαηψκαηνο ή ελερπξηάζεσο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ πξνο νηνλδήπνηε ηξίην θπζηθφ
ή λνκηθφ πξφζσπν νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πηζησηηθφ νξγαληζκφ, Ίδξπκα ή ηξάπεδα θαη πξνο απηφ αθφκα ην
Γεκφζην.
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ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΗ {ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ζχκβαζεο}
1. Γηα θάζε παξάβαζε φξνπ ζχκβαζεο φπσο π.ρ. παξαιείςεηο πιεκκεινχο εξγαζίαο θ.ι.π. ν αλάδνρνο ζα
ππφθεηηαη αξρηθά ζε έγγξαθε επίπιεμε ζηελ νπνία ζα θαιείηαη λα απνινγεζεί εγγξάθσο απφ ην
Ννζνθνκείν, ζηελ ζπλέρεηα ζα ζπληαρζεί πξαθηηθφ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο
εξγαζηψλ ην νπνίν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
Σελ ακέζσο επφκελε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν
ίζν κε ην 5% ηεο απνδεκίσζεο.
Σελ ηξίηε πεξίπησζε παξάβαζεο φξνπ ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν ζα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν ίζν κε ην
10% ηεο απνδεκίσζεο.
Σελ δε ηέηαξηε θνξά παξάβαζεο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
2. ε θάζε πεξίπησζε αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο θαη δελ ζπκκνξθψλεηαη ν αλάδνρνο ζηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο αλάζεζεο θαη ε εξγαζία δελ παξαζρεζεί ή παξαζρεζεί πιεκκειψο γηα ην
δηάζηεκα απηφ, ηφηε ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη / ζπκςεθίδεηαη απφ / κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Α.Α. ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
=== Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο απνδείμεη φηη γηα ηελ
παξάβαζε ηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο, νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
====================
Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή απφ κφλε ηεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνηειεί δέζκεπζε γηα ηνλ
ππνςήθην αλάδνρν, ηήξεζεο εθηφο ησλ άιισλ φξσλ θαη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ
απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή: θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ,
ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφ αλάζεζε
έξγνπ θαη φηη επζχλεηαη απνθιεηζηηθά γηα θάζε παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.

Σν Ννζνθνκείν ΑΠΑΛΛΑΔΣΑΗ από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε
γηα απνδεκίσζε από ηπρόλ αηύρεκα ή θάζε άιιε αηηία,
ηόζν θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ, όζν θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΡΑΓΚΟΤΖ Υ. ΓΔΧΡΓΗΟ
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