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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 26/6/2015
Αρ. πρωτ.: 5556/26-6-2015

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ («∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ», CPV 63726000-4)
ΠΡ/ΣΜΟΣ: 33.316,58 € συµπ/νου ΦΠΑ ΚΑΕ 829
Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις
διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθµ. 5804/24-11-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3261Β/4-12-2014) περί Έγκρισης
Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και
Εποπτευόµενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 µε χρηµατοδότηση
από τον τακτικό πρ/σµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές
πηγές».
2. Την υπ’ αριθµ. 6484/30-12-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 3693Β/31-12-2014 «Ορισµός Φορέων
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και
Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014 πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών –
Παράταση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των
ετών 2010, 2011 και 2013.)
3. Την υπ’ αριθµ. 352/8-6-2015 Απόφαση του ∆ιοικητή 7ης Υ.Πε. Κρήτης.
4. Την µε αρ. 11081/14.12.2011 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη
διεξαγωγή διαγωνισµών, των φορέων του αρ. 9 παρ. 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ
2957Β/23.12.2011).
5. Το Πρακτικό της Ολοµέλειας 64/14-5-2015 της ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών του διαγωνισµού.
6. Την υπ’ αριθµ. 336/27-5-2015 απόφαση ∆.Σ., θέµα 7 (Α∆Α Ω258469045-∆04).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο Πρόχειρο Ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή, για Υπηρεσίες µεταφοράς και διακίνησης αίµατος – παραγώγων & βιολογικών
υλικών και δειγµάτων (CPV 63726000-4 ΠΠΥΥ 2014 «∆ιάφορες Υπηρεσίες
Υποστήριξης Μεταφορών µε πλωτά µέσα») για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν.Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» και συγκεκριµένα για τις ανάγκες των:
1. Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος
2. Αποκεντρωµένη Οργανική Μονάδα Σητείας
3. ∆ιασυνδεόµενο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο»
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πίστωση :
Οργανική Μονάδα Έδρας – Άγιος Νικόλαος. Μερικός Πρ/σµός: 19.391,45
Αποκεντρωµένη Οργανική Μονάδα Σητείας. Μερικός Πρ/σµός:11.634,87
∆ιασυνδεόµενο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» Μερικός Πρ/σµός: 2.290,26
βαρύνουν τον προϋπολογισµό 2015, ΚΑΕ 829
:
Χρονική διάρκεια
Η σύµβαση ισχύει για δώδεκα µήνες από την υπογραφή της.
Η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί για ένα τρίµηνο µονοµερώς από το Νοσοκοµείο
χωρίς καµιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύµβασης απαιτείται η
συγκατάθεση του προµηθευτή και µε τους εξής όρους:
Α) Η παράταση ισχύος της σύµβασης δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
µήνες.
Β) Για κάθε µήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόµενη ποσότητα, η οποία δεν
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπεται η
σύµβαση ή που προκύπτει από τη σύµβαση κατ’ αναλογία.
Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του
προµηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την
Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές
ρυθµίσεις.
Τόπος ∆ιενέργειας : .Οργανική Μονάδα Έδρας Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», Άγιος Νικόλαος, Κνωσσού 4, 1ος όροφος, Γρ.
Προµηθειών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΑ 13/7/2015 έως ώρα
14:30 µµ στο Πρωτόκολλο της
Οργανικής Μονάδας Έδρας του
Νοσοκοµείου (Άγιος Νικόλαος)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ 14/7/2015 ώρα 10.30 πµ
Στο Γραφείο Προµηθειών της Οργανικής
Μονάδας Έδρας του Νοσοκοµείου (Άγιος
Νικόλαος)

Ισχύς προσφορών : 6 ΜΗΝΕΣ
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Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στο σύνολό της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα
του Νοσοκοµείου www.agnhosp.gr στις 26/6/2015.
Περίληψή της αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια στις 26/6/2015 και δόθηκε για
τοιχοκόλληση στους πίνακες ανακοινώσεων του ΓΝΑΝ, του ∆ήµου Αγίου Νικολάου και
του Τοπικού Επιµελητηρίου στις 26/6/2015.
2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των Μονάδων Υγείας, συµπεριλαµβανοµένων
των Υπηρεσιών Αιµοδοσίας, συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίµατος και
παραγώγων αυτού για µετάγγιση καθώς 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:
Άρθρο I. Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του
µεταφερόµενου βιολογικού υλικού,
Άρθρο II. Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το
είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και
Άρθρο III. 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)
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Περιγραφή έργου:
1. Ασφαλής µεταφορά τόσο των ασκών αίµατος και παραγώγων αυτού για
µετάγγιση όσο και την διακίνηση των βιολογικών δειγµάτων και βιολογικών προϊόντων
για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, από και προς τις
σχετικές υπηρεσίες των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας του νοµού Λασιθίου όπως
αναφέρονται, Γενικό Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου, Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας
Ιεράπετρας, Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Σητείας, Νοσοκοµείο Νεάπολης καθώς
από και προς τις µονάδες Υγείας του Ηρακλείου (Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκοµείο
Ηρακλείου , ΠΑΓΝΗ) αλλά και προς τις Υγειονοµικές µονάδες Αττικής.
2. Την διακίνηση όλων των προαναφερόµενων (αίµα , παράγωγα αυτού ,
βιολογικά υλικά) από τα διασυνδεόµενα νοσηλευτικά ιδρύµατα (Ιεράπετρας Σητείας &
Νεάπολης) στο Κεντρικό Νοσοκοµείο του Νοµού (Γενικό Νοσοκοµείο Αγίου Νικολάου).
3. Ειδικά τη µεταφορά από την Αιµοδοσία του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου
Νικολάου
µονάδων αίµατος και παραγώγων αίµατος & δειγµάτων προς τις
Υγειονοµικές Μονάδες Αττικής και το ΕΚΕΑ.
Προϋποθέσεις ανάθεσης:
Η ανάδοχος µεταφορική εταιρεία προκειµένου 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, 2002/58/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ
1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Ν3534/2007, 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.
Τα οχήµατα να υπόκεινται στον Ν 3534/07, οι σχετικές διατάξεις του οποίου
να αναφέρονται στη σύµβαση. ( Να κατατεθεί λίστα οχηµάτων)
Να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στη µεταφορά βιολογικού υλικού,
εξειδικευµένο προσωπικό και πιστοποιηµένο εξοπλισµό (να παρουσιάσει
πελατολόγιο).
Η διάρκεια της µεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριµένους χρονικούς
περιορισµούς, που υπαγορεύονται από τη φύση της µεταφερόµενης ουσίας
και τον λόγο της µεταφοράς, (πχ επείγουσα µετάγγιση).
Σε περίπτωση επείγουσας µετάγγισης, ο χρόνος µεταφοράς του δείγµατος
του ασθενούς και του παραγώγου αίµατος για µετάγγιση θα πρέπει να είναι
όσο το δυνατό συντοµότερος ώστε να µη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και
τη ζωή του ασθενούς.
Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού του
οχήµατος και του εξοπλισµού.
Η µεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριµένα έγγραφα µεταφοράς
Να διαθέτει και να επιδείξει την πιστοποίηση κατά ISO για τις εν λόγω
µεταφορές.
Να πραγµατοποιεί τη µεταφορά µε βάση τις ειδικές απαιτήσεις &
προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού όπως τον πίνακα:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR 2007)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α. ΜΗ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ
Β. ∆ΥΝΗΤΙΚΑ
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ
(∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλικό που έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες
δοκιµασίες και δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ.
Μονάδες ερυθρών προς µετάγγιση.
Υλικού που δεν έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές διαθέσιµες
δοκιµασίες ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες. Π.χ. ∆είγµα
αίµατος για διαγνωστικό έλεγχο.

Υλικό που έχει ελεγχθεί µε όλες τις γνωστές δοκιµασίες ότι
περιέχει παθογόνους παράγοντες που µπορούν να
προκαλέσουν – µετά από έκθεση σε αυτούς – µόνιµη
ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε
Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ κατά άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ. Ορός φορέα HIV.
Σηµείωση: για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες
απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελµατικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε
γνωστά ιατρικά ιστορικά συµπτώµατα, ενδηµικές τοπικές συνθήκες και µεµονωµένες
συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού.
• Να ασφαλίζει τα είδη που µεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και να
φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζηµιά που τυχόν υποστεί το βιολογικό
υλικό κατά τη µεταφορά του. Το κόστος της αποζηµίωσης να προκύπτει µετά
από υπολογισµό του ελάχιστου κόστους του ασκού, το οποίο κυµαίνεται
ανάλογα µε την επεξεργασία του κατεστραµµένου αίµατος ή παραγώγου. (Να
κατατεθεί το ασφαλιστήριο συµβόλαιο)
Ειδικές προδιαγραφές:
Το έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής µεταφορά αίµατος, πλάσµατος και λοιπών
βιολογικών υλικών µε βάση προκαθορισµένου προγράµµατος που θα εκδίδεται από τις
υπηρεσίες που εµπλέκονται και κατόπιν συνεννοήσεως του αναδόχου µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες σχετικά µε τους χρόνους και τα σηµεία παραλαβής και παράδοσης.
Για αυτό το λόγο, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισµό (οχήµατα,
προσωπικό κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των µονάδων του νοµού.
Σε περίπτωση επείγουσας µεταφοράς (π.χ. επείγουσα µετάγγιση), ο ανάδοχος θα
πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία και ο µέγιστος χρόνος εκκίνησης του
δροµολογίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο τα 30΄ λεπτά της ώρας. (Ως έδρα
του αναδόχου θεωρείται το Ηράκλειο).
Ο χαρακτηρισµός του επείγοντος θα καθορίζεται από τον εκάστοτε θεράποντα ή
εφηµερεύοντα γιατρό της υγειονοµικής µονάδας που πραγµατοποιεί την κλήση προς
την εταιρεία µεταφοράς και που είναι υπεύθυνος για την έκβαση του περιστατικού.
Οχήµατα µεταφοράς.
Τα οχήµατα µεταφοράς θα υπόκεινται στον Νόµο 3534/07 και θα χρησιµοποιούντα
αποκλειστικά για τη µεταφορά βιολογικού υλικού.
Το όχηµα να είναι κλιµατιζόµενο, η δε καθαριότητα / απολύµανση να γίνεται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα και µε βάση τις οδηγίες για τη διαχείριση βιολογικού υλικού.
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Σε περίπτωση οποιαδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχηµα πρέπει να
καθαριστεί και να απολυµανθεί άµεσα πριν από 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.
Να υπάρχει ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει επιτόπιο έλεγχο των οχηµάτων που
έχει δηλώσει ότι θα χρησιµοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος στην φάση της τεχνικής
αξιολόγησης για τα οχήµατα που βρίσκονται στην Κρήτη και βεβαιώσεις
καταλληλότητας εάν αυτά δεν βρίσκονται στην Κρήτη.
Εξοπλισµός οχήµατος.
Ο 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 καθαριότητά του.
Θάλαµοι συντήρησης βιολογικών υλικών.
Ο θάλαµος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγµένα επίπεδα θερµοκρασίας
για κάθε είδος βιολογικού υλικού, όπως στον παρακάτω πίνακα:
Βιολογικά Υλικά
Θερµοκρασία
Ολικό αίµα
2-6ο C
Ερυθροκύτταρα
2-6ο C
Αιµοπετάλια – Κοκκιοκύτταρα
20 -24ο C
Πλάσµα πρόσφατα κατεψυγµένο
-20 έως -35ο C
∆είγµατα πλάσµατος / ορού
2-6ο C / -20 έως -35ο C / -70ο C *
Μυελός των οστών
15-26ο C
Προγονικά αιµοποιητικά κύτταρα
2-8ο C
∆είγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος
2-8ο C
Καλλιέργειες
15-25ο C / 37ο C
Βιοψίες
15-25ο C / 37ο C
Φαρυγγικό επίχρισµα.
2-8ο C
Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά.
2-8ο C/ 16-26ο C *
Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA)
15-26ο C *
* Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερµοκρασίας καθορίζεται από το είδος και
το πρωτόκολλο της επιστηµονικής δοκιµασίας.
και να διαθέτει την κατάλληλη µόνωση που θα επιτρέπει την διατήρηση της
θερµοκρασίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ανεξάρτητα από τις εξωτερικές
περιβαλλοντικές 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 και να κατατεθούν τα
πιστοποιητικά:
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αντίστοιχα

•
•

Από την Π.Ο.Υ. για την µεταφορά και αποθήκευση θερµο-ευαίσθητων
βιολογικών υλικών
Κατά ADR για την µεταφορά µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών
βιολογικών υλικών.

Για τη µεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχηµα, προκειµένου η ψυκτική
αλυσίδα να παραµείνει σταθερή, πρέπει να γίνεται χρήση µόνο ειδικών φορητών
µέσων κατάλληλων για τη µεταφορά βιολογικού υλικού µε χαρακτηριστικά
(σταθερότητα, µόνωση) ανάλογα του θαλάµου συντήρησης
Παρακολούθηση θερµοκρασίας.
Οι συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται µε πιστοποιηµένες συσκευές
καταγραφής των δεδοµένων της θερµοκρασίας σε πραγµατικό χρόνο. ((Να κατατεθεί
αντίστοιχο πιστοποιητικό).
Το καταγραφικό πρέπει να είναι τοποθετηµένο σε σηµείο προσβάσιµο για συνεχή
παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήµατος, µε οθόνη ψηφιακών ενδείξεων,
συναγερµό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής και επιτόπιας εκτύπωσης.
Θα πρέπει δε να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής τεσσάρων (4)
διαφορετικών θερµοκρασιών (πχ. 2 έως 8ºC, 20 έως 24ºC, -20 έως -35ºC, +37ºCή/και 70ºC)
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.
Ειδικός εξοπλισµός.
Για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών (π.χ. διαρροή) το όχηµα µεταφοράς
πρέπει να διαθέτει:
• Πυροσβεστήρα 2kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και
να διαθέτει ηµεροµηνία λήξης σε διακριτό σηµείο.
• 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 χρήσεως.
• ∆οχείο κλινικών απορριµµάτων.
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Για µεγαλύτερη ασφάλεια στην διακίνηση του βιολογικού υλικού και στην άµεση
αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών συνίσταται η χρήση συστήµατος GPS µε
δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγµατικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο
και της θερµοκρασίας εσωτερικά των θαλάµων θερµοσυντήρησης.
(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση GPS που θα απεικονίζει τη γεωγραφική θέση του
οχήµατος και τις τέσσερις θερµοκρασίες των θαλάµων θερµοσυντήρησης 2 - 8°C, 2024°C, -20 έως -35°C, +37°C ή/και -70°C)
Να υπάρχει υποχρέωση επίδειξης της σχετικής εκτύπωσης GPS όποτε παραστεί
ανάγκη ή οπότε αυτή ζητηθεί.
Συσκευασία.
Ασκοί αίµατος και παράγωγα αυτού.
Όταν απαιτείται, η συσκευασία ασκών αίµατος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται
µε τη χρήση ειδικών πιστοποιηµένων δοχείων µεταφοράς αίµατος / πλάσµατος /
αιµοπεταλίων µε ισχυρή µόνωση για τη διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας
ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Το χρησιµοποιούµενο ψυκτικό υλικό για
τις µονάδες ολικού αίµατος / ερυθρών / πλάσµατος δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση
επαφή µε τους µεταφερόµενους ασκούς.
Η χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π.Ο.Υ. για την
ασφαλή µεταφορά αίµατος και παραγώγων αυτού.
Τα παρασκευάσµατα αιµοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες
αποθήκευσης και µεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς η θερµοκρασία των
αιµοπεταλίων πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην συνιστώµενη
θερµοκρασία αποθήκευσης, που είναι +20ο C έως + 24ο C (µέση συνιστώµενη
θερµοκρασία +22ο C) και ο χρόνος µεταφοράς θα πρέπει να µην υπερβαίνει τις 24
ώρες.
Σχετικά µε τη συσκευασία και µεταφορά των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων, θα
πρέπει να ισχύουν οι γενικές συνθήκες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του κάθε
µεταφερόµενου ανθρώπινου ιστού.
∆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.
Το παραπεµπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση επαφή µε τον περιέκτη.
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.
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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 τη µεταφορά
µολυσµατικών και δυνητικά µολυσµατικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε
θερµοκρασίες – 40ο C έως 55ο C και πίεση έως 95 kpa και να φέρουν εξωτερικά
σήµανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο).
(Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά από ανεξάρτητη αρχή)
γ. Αεροπορική µεταφορά
Ειδικά για τις αεροπορικές µεταφορές, ο µεταφορέας πρέπει να διαθέτει όλες τις ειδικές
θερµοµονωτικούς συσκευασίες που απαιτούνται για τη µεταφορά των βιολογικών
υλικών στις ενδεδειγµένες θερµοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς. Επίσης
πρέπει να έχουν ειδική σήµανση για την αποδοχή τους από τις αεροπορικές εταιρείες.
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 τη συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού µε
βάση τη νοµοθεσία περί επικινδυνότητας.
∆ελτίο ατυχήµατος.
Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης.
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης κατά ADR του οδηγού.

(Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά)
Προσωπικό µεταφοράς.
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει επαρκή προσωπικό , κατάλληλα εκπαιδευµένο για το
είδος του έργου. Το υπεύθυνο προσωπικό για την µεταφορά βιολογικού υλικού να είναι
έµπειρο και εξειδικευµένο στις µεταφορές βιολογικού υλικού
(Να κατατεθεί η αντίστοιχη λίστα).
Η εκπαίδευσή του πρέπει να περιλαµβάνει:
• Τη συνεχή επιµόρφωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία για τη µεταφορά
επικίνδυνων ουσιών και τη σχετική πιστοποίησή του από το Υπουργείο
Μεταφορών.
• Τις συνθήκες χειρισµού, µεταφοράς και θερµοκρασίας ανά είδος βιολογικού
υλικού.
• Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν.
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•

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

Τα ανωτέρω να πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού κατά το ελάχιστο από τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό για την συµµόρφωση των θαλάµων µεταφοράς µε τα πρότυπα του
WHO
2. Πιστοποιητικό για την συµµόρφωση των θαλάµων µεταφοράς από ανεξάρτητο
φορέα µε τον κανονισµό ADR
3. Εκτύπωση καταγραφικού θερµοκρασίας για την ταυτόχρονη µεταφορά σε 4
διαφορετικές θερµοκρασίες (π.χ. 2 έως 8°C, 20 έως 24°C, -20 έως -35°C, +37°C ή/και 70°C).
4. Λίστα οχηµάτων που θα αναλάβουν το έργο της µεταφοράς βεβαίωση
καταλληλότητας των οχηµάτων από το Υ.Υ.Κ.Α.
5. ∆ελτίο ατυχήµατος
6. Τριπλότυπο µεταφοράς
7. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2008 για την µεταφορά βιολογικών ουσιών
8. Πιστοποιητικό για την συµµόρφωση των συσκευασιών µε τον κανονισµό ADR από
ανεξάρτητο φορέα
9. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών
µεταφοράς
10. Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελµατικής κατάρτισης κατά ADR του Συµβούλου
Ασφαλείας
11. Εκτύπωση του GPS όπου θα απεικονίζονται η γεωγραφική θέση του οχήµατος και
οι θερµοκρασίες µεταφοράς
12. Πελατολόγιο µε αναφορά στο είδος και την διαρκείας του έργου
3.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση ισχύει για δώδεκα µήνες από την υπογραφή της.
Η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί για ένα τρίµηνο µονοµερώς από το Νοσοκοµείο
χωρίς καµιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύµβασης απαιτείται η
συγκατάθεση του προµηθευτή και µε τους εξής όρους:
Α) Η παράταση ισχύος της σύµβασης δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)
µήνες.
Β) Για κάθε µήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόµενη ποσότητα, η οποία δεν
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που προβλέπεται η
σύµβαση ή που προκύπτει από τη σύµβαση κατ’ αναλογία.
Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του
προµηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών από την
Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νοµοθετικές
ρυθµίσεις.
4.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών
προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που µπορούν να αποδείξουν µε κάθε
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειµένου του διαγωνισµού.
5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται
µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 6, 7, 8. Τα στοιχεία κάθε υποφακέλου υποβάλλονται σε δύο σειρές
(πρωτότυπα-αντίγραφα).
Σηµείωση: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συµµετεχόντων µε την αναθέτουσα
αρχή κρίνεται απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής.
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών
ανά Οργανική Μονάδα.
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
•
Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου.
•
Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί µέρους κατά περίπτωση,
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
•
Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του
διενεργούντος τον διαγωνισµό (Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΗΣ Ε∆ΡΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και την ηµεροµηνία διενέργειας.
6.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει µόνο υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύµφωνα µε
το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
7.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει:
α) τα έγγραφα που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές (αρ. 2 της διακήρυξης)
β) Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης, συµπληρωµένο κατά το συνηµµένο στην
διακήρυξη υπόδειγµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆), µε το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις
σε όλα τα σηµεία των Τεχνικών Προδιαγραφών του αρ. 2 της παρούσας διακήρυξης.
γ) Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου αποδεικνύει την
ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείµενο του διαγωνισµού. Η
Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί µόνο ως προς την ικανότητα του διαγωνιζόµενου να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
8.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο
οικονοµικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
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9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσµάτων προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Η αποσφράγιση των προσφορών µπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να γίνει ενιαία,
χωρίς διάκριση των σταδίων/φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών, αξιολόγηση
τεχνικής προσφοράς, αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς).
Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα
υποβληθεί στο ∆.Σ για έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και το
περιεχόµενο της τελικής απόφασης του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου θα κοινοποιηθεί στον
ανάδοχο για την υπογραφή της σύµβασης.
10.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά
Υγειονοµική Μονάδα, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της
διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή.
11.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ψυχική υγεία 2%, φόρος προµηθευτών 8%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων 0,10% (τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β)
κάθε άλλη νόµιµη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόµου ή Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ.
Οι κρατήσεις που θα εφαρµοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ηµεροµηνία
έκδοσης του εντάλµατος.
12. TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ,
υποπαράγραφος Ζ.5, όπως ισχύει, η προθεσµία πληρωµής δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες.
13. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία.

Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου

Εµµανουήλ Μακρονικολάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Α/Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
Σ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13

65

845,00

194,35

1.039,35

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ

7

90

630,00

144,90

774,90

Υ.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

172

65

11.180,00

2.571,40

13.751,40

6

95

570,00

131,10

701,10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α.
1
2
3
4

7

Φ.Π.Α.
(23%)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ

Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

6

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΑΞΙΑ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

17

130

2.210,00

508,30

2.718,30

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΓ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΕΑ (Αποστολή
προϊόντων αίµατος
προς ΕΚΕΑ)

1

150

150,00

34,50

184,50

ΕΚΕΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΓ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

150

150,00

34,50

184,50

ΣΥΝΟΛΟ

19.354,05

Β.
8
9

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΗΤΕΙΑ
ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΣΗΤΕΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

9

170

1.530,00

351,90

1.881,90

2

212

40

170

424,00
6.800,00

97,52
1.564,00

521,52
8.364,00

11
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
12

Γ.

13
14
15

ΣΗΤΕΙΑ

ΣΗΤΕΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2

212

424,00

97,52

521,52

1

235

235,00

54,05
ΣΥΝΟΛΟ

289,05
11.577,99

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΝΕΑΠΟΛΗ
ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16

65

1.040,00

239,20

1.279,20

ΝΕΑΠΟΛΗ

8

65

520,00

119,60

639,60

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

4

65

260,00

59,80
ΣΥΝΟΛΟ

319,80
2.238,60

Επισηµαίνεται ότι, οι ποσότητες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ζητούµενων δροµολογίων είναι ενδεικτικές και όχι δεσµευτικές για
τη νέα σύµβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, και εξυπηρετούν την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών των συµµετεχόντων. Ο αριθµός των δροµολογίων που θα συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση θα προκύψει από τις τρέχουσες
ανάγκες των ενδιαφερόµενων Νοσοκοµείων, αρκεί στο σύνολο τους ανά φορέα να µην ξεπερνούν την επιµέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη
του.
Επίσης ζητείται, η ταυτόχρονη µεταφορά παραγώγων αίµατος από και προς τα δύο νοσοκοµεία του Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ & Γ.Ν.
«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ») αλλά και προς διαφορετικά νοσοκοµεία των Αθηνών να χρεώνεται ως 1 µεταφορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς: Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
,
για
τον
διαγωνισµό “ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ”, αριθµός
διακήρυξης 2329/18-3-2015
Ο/Η (όνοµα)
Επώνυµο
Ονοµα & επώνυµο πατέρα
Ονοµα & επώνυµο µητέρας
Ηµεροµηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθµός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. ∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Π∆ 118/2007.
β.
∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007).
γ.
∆εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ.
Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε.
Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι {{{{ {{{{{{{{{{
στ. ∆εν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π∆ 118/2007, κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α.
1
2
3
4

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ

Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7

13

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ

7

Υ.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

172

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

6

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υ.Μ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

6

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

17

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΓ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΕΑ (Αποστολή
προϊόντων αίµατος
προς ΕΚΕΑ)

1

ΕΚΕΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΓ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1

Β.
8
9

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΗΤΕΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΗΤΕΙΑ
ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΣΗΤΕΙΑ

9
2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

40

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
(23%)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

11

12

Γ.

13
14
15

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΗΤΕΙΑ

ΣΗΤΕΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ

2
1

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΝΕΑΠΟΛΗ
ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16

ΝΕΑΠΟΛΗ

8

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

4

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προµήθειας «{{{{{{{»
ΠΙΣΤΩΣΗ: {{{{{{€ µε ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω τιµές είναι σε ευρώ και συµπεριλαµβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ
λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά µεταξύ της τιµής αριθµητικώς κα της
τιµής ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(Υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα)
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Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 2
της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο σχετικός
«Πίνακας Συµµόρφωσης» συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες
τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει
Ο Πίνακας Συµµόρφωσης δύναται να διαθέτει την εξής ενδεικτική µορφή
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αντιγραφή Ζητούµενης
Τεχνικής Προδιαγραφής
της Υπηρεσίας από τη
∆ιακήρυξη όπως αυτές
διατυπώνονται στα
Παράρτηµα Α΄ της
παρούσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Αν η προσφερόµενη
τεχνική προδιαγραφή
πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη
διακήρυξη τεχνική
προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη
Αναλυτική Περιγραφή Τεχνικής
“ΚΑΛΥΠΤΕΙ”
Προδιαγραφής της Προσφερόµενης
Αν η προσφερόµενη
Υπηρεσίας από τον Υποψήφιο
τεχνική προδιαγραφή
Ανάδοχο
είναι ανώτερη από
την αιτούµενη τεχνική
προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη
“ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ”

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Για παράδειγµα:
1. Να διαθέτει Τάση
τροφοδοσίας
220volts/50Hz.

•

•

•
•

•

•

ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Το προσφερόµενο σύστηµα Χ του
κατασκευαστικού οίκου Υ διαθέτει
τάση τροφοδοσίας 220volts/50Hz.

Τεχνικό Φυλλάδιο
3, Σελ. 4
Παράγραφος 4

Στη στήλη «Απαίτηση» αντιγράφονται οι ζητούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της
Υπηρεσίας από τη ∆ιακήρυξη όπως αυτές διατυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της
παρούσας ∆ιακήρυξης.
Στη στήλη «Απάντηση» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
µορφή ΚΑΛΥΠΤΕΙ/ΥΠΕΡ-ΚΑΛΥΠΤΕΙ /∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. Αν η προσφερόµενη τεχνική
προδιαγραφή πληροί ακριβώς την αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή
σηµειώνεται η ένδειξη “ΚΑΛΥΠΤΕΙ”, αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή είναι
ανώτερη από την αιτούµενη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ” ενώ αν η προσφερόµενη τεχνική προδιαγραφή δεν πληροί ακριβώς την
αιτούµενη από τη διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή σηµειώνεται η ένδειξη “∆ΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ”.
Στη στήλη «Προσφορά Υποψήφιου Αναδόχου» περιγράφεται αναλυτικά η Τεχνική
Προδιαγραφή της προσφερόµενης Υπηρεσίας από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Στη στήλη «Παραποµπή» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στην τεχνική προσφορά, σε
αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του
εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας
εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στο παράρτηµα.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνική Προσφορά / Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος
4 κλπ).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει
τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην
οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 1.1.4.2).
Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά)
µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΓΝ
ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ –
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
Τ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α hhhhhh.
ΠΟΣΟΥ hhhhhhh. €

Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα, {{{{.., ηµέρα {{{{..,, µεταξύ 1) του
ΓΝ Λασιθίου – ΓΝ-ΚΥ
ΚΥ Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο», το οποίο εκπροσωπείται από
τον ∆ιοικητή κ. Εµµανουήλ Μακρονικολάκη και 2) {{{{{{...,
{{{{{{..
διεύθυνση:{{{{{{., τηλ{{{{{.
τηλ{{{{{., Φαξ {{{{{
{{{{, η οποία
εκπροσωπείται νόµιµα από τον {{{{{{{{{...
Συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω:
Ύστερα από τον πρόχειρο διαγωνισµό του ΓΝ Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ
Λασιθίου
Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο» της {{{{{{{. (ΑΠ {{{{{)
{{{{{ και την υπ’
αριθµ. {{{{{{{{. απόφαση ∆.Σ. που κατακυρώνει την ανάθεση των
Υπηρεσιών Μεταφοράς και διακίνησης αίµατος
αίµατος-παραγώγων
παραγώγων και βιολογικών
υλικών και δειγµάτων («∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ
ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ», CPV 63726000
63726000-4) στη δεύτερη από τους συµβαλλοµένους (στο
εξής προµηθευτής), ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την προαναφερόµενη
ιδιότητά του αναθέτει τις ανωτέρω υπηρεσίες και ο προµηθευτής αναλαµβάνει
την παροχή τους για χρονικό διάστηµα ενός έτους,, σύµφωνα µε τους όρους της
µε ΑΠ {{{{. ∆ιακήρυξης
ιακήρυξης και της υπ’ αριθµ. {{{.. έγγραφης τεχνικής και
οικονοµικής προσφοράς του
του,, οι οποίοι θεωρούνται σαν να είναι γραµµένοι στην
σύµβαση και ισχύουν ως όροι αυτής.
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους του Ν. 2286/1995 και του
Π.∆. 118/2007.
1. ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η - ΤΙΜΕΣ
Οι µεταφορές που
ου θα γίνονται θα είναι οι παρακάτω:
1. {{{{{{{..
Τιµή: {{{{.. ευρώ ανά δροµολόγιο
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2. {{{{.
Τιµή: {{{. ευρώ ανά δροµολόγιο
{{{{{{{{{{.
Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Σε όλες τις παραπάνω τιµές δροµολογίων συµπεριλαµβάνεται το κόστος
διάθεσης των απαραίτητων υλικών πρωτοταγούς και δευτεροταγούς
συσκευασίας για την οδική µεταφορά των βιολογικών υλικών και παραγώγων.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα ισχύει για δώδεκα µήνες, ήτοι από {{{{.. έως {{{{{{
Η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί για ένα τρίµηνο µονοµερώς από το
Νοσοκοµείο χωρίς καµιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύµβασης
απαιτείται η συγκατάθεση του προµηθευτή και µε τους εξής όρους:
Α) Η παράταση ισχύος της σύµβασης δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) µήνες.
Β) Για κάθε µήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόµενη ποσότητα, η
οποία δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη µηνιαία που
προβλέπεται η σύµβαση ή που προκύπτει από τη σύµβαση κατ’ αναλογία.
Η σύµβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του
προµηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύµβαση προµήθειας των ειδών
από την Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν
άλλες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση µετά από
έγγραφη ενηµέρωση των προµηθευτών, τουλάχιστον ένα µήνα πριν αζηµίως.
Σε περίπτωση εξαντλήσεως των συµβατικών ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της
σύµβασης ή κατά τα ανωτέρω παράτασης αυτής, το Νοσοκοµείο θα
προµηθεύεται τις απαιτούµενες ποσότητες στην αρχική συµβατική τους
συµφωνηθείσα τιµή ή σε µικρότερη που προέκυψε για οιονδήποτε λόγο κατά τη
διάρκεια της σύµβασης ή παράτασης αυτής.
Καµία αποζηµίωση ή άλλη χρηµατική καταβολή, δεν δικαιούται ο προµηθευτής
στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύµβασης, ιδίως δε γιατί δεν
παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιµοποίησης των συµβατικών ειδών.
Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης ή της τυχόν παράτασης αυτής αναδειχθεί
για το αντικείµενο αυτής νέος προµηθευτής µε οικονοµικά συµφερότερους
όρους για το Νοσοκοµείο, η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας
σύµβασης.
Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της παρούσας στην
περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των
οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή Υ.Πε ή άλλη Υπερκείµενη Αρχή ή άλλος φορέας
χορηγήσει είδη στο Νοσοκοµείο µε οποιοδήποτε τρόπο (δωρεά, σύµβαση,
κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες του, µονοµερώς
το Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του
προµηθευτή µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες µέχρι και του συνόλου
αυτών.
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Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον εάν
νόµος ή το δηµόσιο συµφέρον το επιβάλει ή οι όροι της διακήρυξης το
προβλέπουν.
Η σύµβαση παραµένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκοµείο δεν κάνει χρήση αυτής,
ή γιατί εφοδιάζεται µε τα είδη της ή και µε άλλα που µπορούν να
αντικαταστήσουν αυτά, από το Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από
δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιµοποίησης των
συµβατικών ειδών.
Εάν πριν την λήξη της ισχύος της σύµβασης ή τυχόν παράτασης αυτής γίνει
προκήρυξη νέου διαγωνισµού το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας
της ή υπαναχώρησης από αυτήν του προµηθευτή.
3. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνεται σύµφωνα µε την
ΠΙ/1930/03 Υπουργική Απόφαση εντός 60 ηµερών, µετά την οριστική παραλαβή
και την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από τις
αρµόδιες επιτροπές.
4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον
προµηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή
να µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι Τράπεζες, που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις
διατάξεις του Ν. 1905/90 Φ.Ε.Κ. 147/15-11-90.
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή,
υποχρεούται ο προµηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει
εισπράξει και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης
απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, µε τους
οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης.
Στην περίπτωση που τα τιµολόγια είναι ενεχυριασµένα να αναγράφεται η
τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυµα που έχουν ενεχυριασθεί σε εµφανές σηµείο του
τιµολογίου.
5. ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
Η επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εφαρµογή της
παρούσας υπάγονται στην αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων Λασιθίου.
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της παρούσας, οι συµβαλλόµενοι
υπέγραψαν αυτή σε τρία πρωτότυπα, δύο εκ των οποίων έλαβε η αναθέτουσα
αρχή και ένα ο προµηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΑΚΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
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