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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) 
 

 
Διαγωνισμός της 19.02.2020 
 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύμβαση συνεργασίας με σκοπό τη διενέργεια αιμοληψιών, 
στις μόνιμες εγκαταστάσεις του ΤΥΠΕΤ καθώς και η μεταφορά βιολογικών υλικών στα 
εργαστήριά του στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, στην Αθήνα. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Οι λήψεις των βιολογικών δειγμάτων θα γίνονται με προσωπικό του ανάδοχου, ενώ τα υλικά 

που θα χρησιμοποιούνται θα τα προμηθεύει το ΤΥΠΕΤ.  
2. Η παράδοση των βιολογικών δειγμάτων στο εργαστήριο θα γίνεται με ευθύνη, μεταφορικό 

μέσο και προσωπικό του αναδόχου.  
3. Η συνεργασία θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ 

για ένα (1) επιπλέον έτος. 
 
ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ: 
 
Ο μέσος όρος των αιμοληψιών τη διετία 2018 - 2019 ανήλθε σε 18.216 αιμοληψίες ετησίως. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ 

ΕΤΩΝ 2018 & 2019 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12.426 

ΓΕΡΑΚΑΣ 1.498 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  658 

ΨΥΧΙΚΟ  1.152 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 244 

ΜΟΣΧΑΤΟ 167 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 299 

ΣΥΝΟΛΟ 16.443 

    

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΟΙΚΟΙ 1.773 
 
Σημειώνεται ότι οι αιμοληψίες θα γίνονται σε τόπο, ημέρες και ώρες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 
που ακολουθεί, ενώ η μεταφορά των βιολογικών υλικών στα εργαστήρια του Υγείας Μέλαθρον 
στην Αθήνα, Θερειανού 4-6, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11:00 πμ. 
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Οι κατ’ οίκον αιμοληψίες σε ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ, οι οποίοι δεν δύνανται να μετακινηθούν, 
ανέρχονται σε περίπου 1.800 ετησίως (τα ραντεβού κλείνονται από τη Γραμματεία του 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και η εταιρεία ενημερώνεται την προηγούμενη ημέρα της 
αιμοληψίας). 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές 
τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι πιο κάτω ενδείξεις: 
 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
• Ο πλήρης τίτλος «Διαγωνισμός ανάδειξης ανάδοχου για τη διενέργεια αιμοληψιών, στις 

μόνιμες εγκαταστάσεις του ΤΥΠΕΤ, καθώς και τη μεταφορά βιολογικών υλικών στο 
Μικροβιολογικό του Εργαστήριο στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, στην Αθήνα”. 

• Η ημερομηνία του διαγωνισμού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
• Η ένδειξη ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ  

 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, Αθήνα, 
1ος όροφος έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.  
 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους έως τις 30 Ιουνίου 2020. 
 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με μονομερές δικαίωμα του ΤΥΠΕΤ 

για την ανανέωσή της για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της σύμβασης που 
θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.    

 
2. Προ της υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργου, ύψους 10% επί της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης. 

 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αιμολήπτες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Σοφοκλέους 15, Αθήνα 4 07:30-09:30 07:30-09:30 07:30-09:30 07:30-09:30 07:30-09:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 3,Πειραιάς 08:15-09:30 08:00-09:00
ΓΕΡΑΚΑΣ Γαργητού 86 & Πόρου, Γέρακας 08:00-09:00 08:00-09:00 08:00-09:00
ΨΥΧΙΚΟ Λεωφ. Κηφισίας 178, Ν. Ψυχικό 08:00-09:30 08:00-09:30

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας, 
Περιστέρι 08:00-09:00

ΣΥΓΓΡΟΥ
Λεωφ. Συγγρού 377 & Ζησιμοπούλου, 
Πρώην Κέντρο Μηχανογράφησης ΕΤΕ 09:30-10:00

ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιώς 74, Μοσχάτο 08:00-09:00
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

2

2



Σελίδα 3 από 5 
 

3. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τη σύμβαση σε οιονδήποτε τρίτο ούτε 
να αναθέσει υπεργολαβικά το σύνολο ή μέρος του έργου σε τρίτο, παρά μόνο μετά από 
την έγγραφη συναίνεση του ΤΥΠΕΤ και μετά από αξιολόγηση των υπεργολάβων του 
αναδόχου ως προς την κάλυψη νομοθετικών και ποιοτικής διασφάλισης απαιτήσεων. 
 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον, να 
διασφαλίζει τη εμπιστευτικότητα και να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που 
αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, ακόμη και μετά τη λήξη του έργου.    
   

5. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μελλοντικά και οιοδήποτε άλλο νόμιμο 
δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό κρίνει απαραίτητο για τη διασφάλιση των συμφερόντων 
των μελών του και του ιδίου του Ταμείου ή περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την 
υποβληθησόμενη προσφορά. 
 

6. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στον εξοπλισμό των υποψήφιων αναδόχων, 
καθώς και στο εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας αυτών, πριν την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 

7. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στο προσωπικό και τον εξοπλισμό του 
αναδόχου, καθώς και στο εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας σε αυτόν, κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης.  
 

8. Ο αριθμός των αιμοληψιών της διετίας 2018-2019 που αναφέρεται στον σχετικό πίνακα 
σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το ΤΥΠΕΤ και δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα 
με τις ανάγκες των ασφαλισμένων.  
 

9. Αποκλίσεις στη διαδικασία αιμοληψίας, στον τρόπο μεταφοράς και στον χρόνο 
παράδοσης των βιολογικών υλικών, όπως αυτοί περιγράφονται από τον υποψήφιο 
ανάδοχο στην Τεχνική Προσφορά, αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύμβασης και 
έκπτωσης του αναδόχου. 
 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σφραγισμένος, εμπεριέχεται στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ)  
 
Στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου με την επισήμανση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 

1. Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας/μέσων λήψης των βιολογικών υλικών - 
παράδοσης στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του ΤΥΠΕΤ, καθώς και των ελάχιστων 
απαιτουμένων προσόντων του προσωπικού και των ελάχιστων προδιαγραφών και 
πιστοποιήσεων του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων.  

2. Αναφορά του υποψήφιου αναδόχου στον χρόνο παράδοσης των βιολογικών υλικών στα 
εργαστήρια του ΤΥΠΕΤ. 

3. Παρουσίαση της εταιρείας. Πελατολόγιο των τελευταίων τριών ετών με φορείς οι οποίοι 
έχουν αντικείμενο συναφές της παρούσας Προκήρυξης. 

4. Να αναφέρεται με ευκρίνεια ο τρόπος αποθήκευσης και μεταφοράς, καθώς και ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών στο ΤΥΠΕΤ. 

 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Νομιμοποιητικά Έγγραφα, Στοιχεία Καταλληλότητας. 
(σφραγισμένος υποφάκελος, εμπεριέχεται στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.) 
 
Στον υποφάκελο αυτό θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
με την επισήμανση «Δικαιολογητικά» και μέσα τοποθετούνται: 
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1. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης 
(άρθρο 99 ν. 3588/07), αίτησης περί λύσεως εταιρείας (εκτός από ΕΠΕ και ΙΚΕ), αίτησης 
για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, περί μη κατάθεσης 
αίτησης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη πτωχεύσεως, περί μη 
έκδοσης απόφασης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η 
υποψήφιος/α ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η 
υποψήφιος/α ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (το οποίο εκδίδεται για κάθε νόμιμη 
χρήση). 

4. Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν δηλώνονται ρητά στην προσφορά του τα σημεία που 
τυχόν δεν αποδέχεται, καταθέτοντας εναλλακτικά τους όρους που είναι διαφορετικοί 
από τους όρους της προκήρυξης.  

5. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης της εταιρείας  
6. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.  
7. Κατάσταση ονομαστική και ιδιότητας του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί στο 

ΤΥΠΕΤ και δήλωση ότι αυτό διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και εκπαίδευση. Το 
ΤΥΠΕΤ θα έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους 
εργαζόμενους ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, να ζητά την αντικατάστασή του από 
άλλο πρόσωπο. 

Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά σύστασης, συνέχισης της 
λειτουργίας αυτής και νομικής εκπροσώπησης. 
 
Στην περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης κάποιου δικαιολογητικού ή πιστοποιητικού να κατατεθεί 
υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 
πρέπει:  
α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.  
β) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών – 
πιστοποιητικών που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προσφορών πριν την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, καθώς και να δηλώνουν οι ίδιοι ό,τι θα βεβαιώνεται με το μη εγκαίρως 
προσκομισθέν πιστοποιητικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
προσκόμισής του.  
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σφραγισμένος, εμπεριέχεται στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ)   
 
Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται οι ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου με την επισήμανση «Οικονομική Προσφορά». 
 
Στον φάκελο τοποθετείται η οικονομική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) για: 
 

• Είτε το σύνολο του έργου (αιμοληψία & μεταφορά), 

• Είτε το κάθε έργο ξεχωριστά (μόνο αιμοληψία ή μόνο μεταφορά) 

 

Προσφορά ασαφής, αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συμπλήρωση του συνημμένου Πίνακα 1: Κόστος Παροχής 
Υπηρεσιών. 
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Η τιμή προσφοράς είναι ανά αιμοληψία. Ξεχωριστή τιμή θα κατατεθεί για την κατ’ οίκον 
αιμοληψία. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ αναλυτικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, και παραμένουν 
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (2+1 έτη από την ημερομηνία έναρξης της 
συνεργασίας). 
 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν απαραιτήτως στην Οικονομική Προσφορά ότι έλαβαν 
γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. 
 
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν: 

• Για τις διαδικασίες των Περιφερειακών Ιατρείων (ωράρια & πρόγραμμα) με την κ. Φωτεινή 
Κοτζιά, Επικεφαλής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τ: 210 3349303. 

• Για τις διαδικασίες αιμοληψιών και μεταφοράς των βιολογικών υλικών με τον κ. Ιωάννη 
Κατσαβοχρήστο, Διευθυντή Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349427 
ή με την κ. Άννα Καφούρη, Προϊσταμένη Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΤΥΠΕΤ, τ: 
210 3349426. 

 


