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Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 
 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 

πλνιηθήο Πξνϋπνινγηδόκελεο Πίζησζεο 1.800,00€ κε ΦΠΑ  
 

Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α) θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ., απφθαζε Γ.. 08/6ν /29-04-20, 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη ηηκήο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

  
                         ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνχ  πλνπηηθφο 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο 
 πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή, 
(ρακειφηεξε ηηκή), ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο  

Πξνυπνινγηζκφο 1.800,00€ κε ΦΠΑ 

CPV 60161000-4 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο Έλα (1) έηνο 

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο 
Γεπηέξα, 01-06-2020 ώξα 11:00 π.κ, ζην 
πξσηφθνιιν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 01-06-2020  ώξα 12:00 κ.κ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρχο πξνζθνξψλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

 
Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην 

 
            
      
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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       ΑΡΘΡΟ 1.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

 
 
    ΑΡΘΡΟ 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ 
ζπνπδαηφηεηα  ηεο κεηαθνξάο ησλ βηνινγηθψλ 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). 

 
Η 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 Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΙΑΣΑ/ 
αεξνπνξηθή κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά).  

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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     ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΔΙΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ 

ζα πξέπεη:  

 

 Η 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 Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ, Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) θαη 
κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ 
κεηαθνξάο.  
 

 Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε πνιπεηή ηερληθή εκπεηξία ζηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ 
πιηθνχ, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ. Να θαηαηεζνχλ επί 
πνηλή απνθιεηζκνχ πειαηνιφγην κε αλαθνξά ζηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ, 
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 2 νινθιεξσκέλσλ ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ 
ηνκέα αληίζηνηρνπ έξγνπ ηελ ηειεπηαία 5-εηία θαζψο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο απηψλ. 
Αληίζηνηρν έξγν νξίδεηαη έλα έξγν, πνπ αθνξά ζε φκνην κε ην δεκνπξαηνχκελν, κε 
ίδην ή κεγαιχηεξν εηήζην πξνυπνινγηζκφ. 

 
 

 Η δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, 
πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ην ιφγν ηεο 
κεηαθνξάο. 
  

 Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο  ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νρήκαηνο θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 
 

 Η κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο. 
 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο (λα θαηαηεζεί ηο ζτεηηθό 
πηζηοποηεηηθό). 

 
 

 Να πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε 
θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΙΙ).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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ΠΙΝΑΚΑ Ι. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ADR2007) 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

 
Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί  κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 
δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο.  

Β. ΓΤΝΗΣΙΚΑ  

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

(ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ) 

Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο 
δνθηκαζίεο 
 φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο . Π.ρ. Γείγκα αίκαηνο γηα 
δηαγλσζηηθφ έιεγρν. 

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΟ 

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.  

 

 

 
εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο 
απαηηείηαη έλα ζηνηρείν επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Η θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 
γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο 
ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ. 

 
 

ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

 

1.  Πεξηγξαθή έξγνπ  

 

Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά  βηνινγηθψλ πιηθψλ κε βάζε  ηεο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ  ηα ζεκεία παξαιαβήο/ παξάδνζεο θαηφπηλ γξαπηήο 

ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία. ε πεξίπησζε επείγνπζαο 

κεηαθνξάο  ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα απφ ηελ ππεξεζία.  

 

Πην αλαιπηηθά ην έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα πεξηιακβάλεη: Απζεκεξφλ δηαθίλεζε κε 
δπλαηφηεηα  κεηαθνξάο ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο  ( 2 - 8°C, 20-24°C, -20 έσο 
-35°C, +37°C ή/θαη -70°C) εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ 
πιηθνχ  απφ ην ΔΚΑ πξνο Μνλάδεο Τγείαο Αζελψλ.  Μεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ 
Πεξηζπιινγή δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ απφ ηηο θιηληθέο /ηκήκαηα 
ηνπ Κέληξνπ, κεηαθνξά απηψλ ζε άιιεο Μνλάδεο Τγείαο πξνο δηαγλσζηηθφ έιεγρν 
θαη παξάιιεια γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ παξαπεκπηηθψλ 
ζηηο Μνλάδεο Τγείαο – ππνδνρείο ησλ δεηγκάησλ.  
πγθεθξηκέλα κεηαθνξά      βηνινγηθψλ δεηγκάησλ πξνο Ιλζηηηνχην Pasteur, EKΠΑ,   
ΓΝΑ ΚΑΣ ή άιιε Μνλάδα Τγείαο Αηηηθήο.  

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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Η παξαιαβή δεηγκάησλ ζα γίλεηαη απφ 8π.κ. έσο ηηο 6κ.κ. θαζεκεξηλέο ή αξγίεο (ή  
δηαθνξεηηθά  εθφζνλ ηξνπνπνηεζεί ην σξάξην παξαιαβήο ησλ δεηγκάησλ ζηα 
Δξγαζηήξηα  πνπ εθηεινχλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα SARS-CoV-2). 

 
 

2. Όρεκα κεηαθνξάο 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ζηφιν νρεκάησλ γηα λα θαιχςεη ηηο 
επείγνπζεο θαη κε αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε 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.  
 
Δληφο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεχεηαη:  

 Η κηθηή θφξησζε κε άιια είδε 

 Η είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ 

 Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαρηα ζεκεία 

 Η ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα 
 
Δίλαη ζηελ δηαθξηηή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο λα δεηήζεη επηηφπην έιεγρν ησλ νρεκάησλ 
ζηελ θάζε ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. 
 
(Να θαηαηεζεί ιίζηα οτεκάηωλ ποσ ζα αλαιάβεη ηο έργο ) 
 
 
3. Θάιακνη ζπληήξεζεο βηνινγηθώλ πιηθώλ 

 

Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα 
ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ (Πίλαθαο ΙΙΙ) θαη λα δηαζέηεη ηελ 
θαηάιιειε κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα κεγάια 
ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο.  

Η νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη 
δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ θαη εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην 
κεηαθεξφκελν βηνινγηθφ πιηθφ.  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο:  
 

 Απφ ηνλ W.H.O. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκν-επαίζζεησλ βηνινγηθψλ 
πιηθψλ 
 

 Καηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ βηνινγηθψλ 
πιηθψλ  
 
(Να θαηαηεζούλ ηα αληίζηοητα πηζηοποηεηηθά ηοσ θαηαζθεσαζηή) 
 
Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεκα - πξνθεηκέλνπ ε 
ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη ζηαζεξή – ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε  κφλν 
εηδηθψλ θνξεηψλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κε 
ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξφηεηα, κφλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο.  
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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4.  Παξαθνινύζεζε ζεξκνθξαζίαο 
 

Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη  κε πηζηνπνηεκέλεο 
ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  
 
Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή 
παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, 
ζπλαγεξκφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα ηεο 
ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά φπνηε 
απηά δεηεζνχλ γηα αμηνιφγεζε.  
ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε 
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη απηφ λα δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία.   

 
     ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.  

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Οιηθφ αίκα 2-6∘C  

Δξπζξνθχηηαξα 2-6∘C 

Αηκνπεηάιηα – Κνθθηνθχηηαξα 20-24∘C 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν -20 έσο -35∘C 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 2-8∘C / -20 έσο -35∘C/ -70∘C * 

Μπειφο ησλ νζηψλ 15-25∘C 

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 2-8∘C 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο 2-8∘C 

Καιιηέξγεηεο  15-25∘C/ 37∘C 

Βηνςίεο 15-25∘C/ 37∘C 

Φαξπγγηθφ επίρξηζκα  2-8∘C 

Δ.Ν.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά Τγξά  2-8∘C/ 15-25∘C * 

Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 15-25∘C * 

 ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο 
θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δνθηκαζίαο. 

 

5. Δηδηθόο εμνπιηζκόο 
 

       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 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ άκεζε 
αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε 
δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο 
φζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληήξεζεο.  

(Να θαηαηεζεί  ε ζτεηηθή εθηύπωζε GPS ποσ ζα απεηθολίδεη ηε γεωγραθηθή ζέζε ηοσ 
οτήκαηος θαη ηης ηέζζερης ζερκοθραζίες ηωλ ζαιάκωλ ζερκοζσληήρεζες, ηωλ 
οτεκάηωλ ποσ πρόθεηηαη λα αλαιάβοσλ ηο έργο).   

 

     6.πζθεπαζία  

 

Moιπζκαηηθά θαη δηαγλσζηηθά Γείγκαηα 

α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο 

α.1 Μνιπζκαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο 
ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κφλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν  ζήθεο κηα γηα ην δείγκα θαη κηα γηα 
ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ.  
Σεκείωζε: To παραπεκπηηθό δελ πρέπεη λα έρτεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηολ περηέθηε 
 
α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Χο άλσ.  

Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ 
είλαη κεξηθψο απνκνλσκέλνη κεηαμχ ηνπο.  

α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα 
κνιπζκαηηθφ πιηθφ είηε γηα δπλεηηθά κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε 
επαξθή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ πγξνχ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο 
ηνπ πεξηέθηε.  

β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία 

ηε ζπλέρεηα ν 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 γηα ηελ κεηαθνξά 
κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε 
ζεξκνθξαζίεο -40∘C έσο 55∘C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα θέξνπλ εμσηεξηθά 
ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). 

 
7 .Έγγξαθα κεηαθνξάο  
 
Η εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, 
θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηε κεηαθνξά.  
 
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.   

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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 Γειηίν αηπρήκαηνο 

 Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ 
 
 

8. Πξνζσπηθό κεηαθνξάο 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ην 
είδνο ηνπ έξγνπ .Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα 
είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνχ πιηθνχ. Η εθπαίδεπζε ηνπ 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 Σελ ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά 
επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

 Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ 

 Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ 

 Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ 
πιηθνχ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη 
λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο.   

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη έλα έηνο (12) κήλεο. Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδφρνπ.   
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
αδεκίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξσζε 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ Νφκνπ 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο 
ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε 
ππεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα. 
  

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη 
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», 
β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε 
έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9. 
 

Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα 
αλαγξάθνπλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ 
δηελεξγνχληνο ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ζα πεξηιακβάλεη: 
 

 3 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα 
ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα. 

 1 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα 
δειψλεη φηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην  
ΑΡΘΡΟ 2 –ΔΙΓΙΚΔ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

 

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φπσο απηά απαηηνχληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – 

ΔΙΓΙΚΔ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

(γλψζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Η εκπεηξία ζα 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο παξφκνηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεσλ, εθηφο απφ ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο 
νπνίαο ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, 
απαηηείηαη γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο ησλ 2.500,00€. 

  

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

  
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή 
ηηκή, εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 
 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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ΑΡΘΡΟ 12.  ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,06%, ηέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, πιένλ εηζθνξάο 
ππέξ ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΗΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ 
ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 
εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληπωμή ηηρ αξίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ, ππαγμαηοποιείηαι με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ 
ζςμβαηικήρ αξίαρ, μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ για εθάπαξ ςπηπεζία ή  
ημημαηικά, πος αναλογεί ζηην ημημαηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ ανά μήνα ή όπωρ 
άλλωρ ζςμθωνηθεί μεηαξύ ηος αναδόσος και ηηρ ςπηπεζίαρ.  
Η πληπωμή θα ππαγμαηοποιείηαι ύζηεπα από ηην πποζκόμιζη ηων δικαιολογηηικών πος 
απαιηούνηαι βάζει ηος Ν4412/16 άπθπο 200. 
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα 
παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ 
έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία.  
  

 ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπ/λζε Σερληθνχ. ε πεξίπησζε 
πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειφ ηεο, σο επφπηε ηεο 
ζχκβαζεο κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
 Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία. (Ν.4412/16).  
  
πλεκκέλα:  
 
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ,  
4) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
                            
 
       
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθα                                   Ο  θνηλφο Γηνηθεηήο  ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                   
                                                                             Ηιηφπνπινο Ισάλλεο 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό  
ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

  
 
 
 

  
Ο/Η (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα 
απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ 
ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ Ν. 4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία 
γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
εθφζνλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζην πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη 
κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό    
 ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

  
 
 
 

 
Ο/Η (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκφ, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ 
θαμ ή ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
 
 
      (Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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3. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 

Πξνο:  ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό   
ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

  
 
 

 
Ο/Η (φλνκα)   :  
Δπψλπκν    :  
Ολνκα & επψλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σφπνο γέλλεζεο   :  
Σφπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 
 
Δρσ επηζθεθζεί ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ θαη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο ζπλζήθεο 
εθηέιεζήο ηνπ. 
 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγσληζκό   

 ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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          ΤΝΟΛΙΚΗ  

 

Σίκεκα ρσξίο ΦΠΑ 
αξηζκεηηθψο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθψο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθψο 

   

Σίκεκα ρσξίο ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
 
       (Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα  
        εηαηξείαο) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΣΝΤΟΡΡ1-Λ0Τ
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