
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ.26/2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ (CPV: 85148000-8) 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

3. Tο N.4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014//24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» 

4. Το Ν.4782/21(Α'36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

5. Το υπ’αριθμ.806/11-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εκκαθάριση και εξόφληση 

δαπάνης διαγνωστικών εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωναιού –Σύναψη σύμβασης για την 

εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού». 

6. Την υπ’ αριθμ.347/27-12-2021 Απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ ΩΓ8Χ46907Ρ-ΒΜΠ & ΑΔΑΜ 

21REQ009849852) έγκρισης διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας (απευθείας ανάθεση) για την 

παροχή υπηρεσιών εξέτασης δειγμάτων Κορωνοϊού. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.11579/27.12.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση 

πίστωσης του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας (ΑΔΑ 6Σ1646907Ρ-ΠΟ6 & ΑΔΑΜ 21REQ009849900 ) 

και αριθμός πράξης α/α: 517.  

 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πτολεμαΐδα: 27.12.2021 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

  

    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

   

Τμήμα: Οικονομικό   

Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουρί   

Πληροφορίες: Ειρήνη Καραμπατάκη   

Τηλέφωνο: 2463351309 

Fax : 2463022782 

  

E-Mail: prometh@mpodosakeio.gr   

mailto:ghptmp@otenet.gr




Προσκαλεί, κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να  αποστείλει προσφορά για την παροχή 

υπηρεσιών εξέτασης δειγμάτων Κορωνοϊού (CPV: 85148000-8) με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

10.000,00 € και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. Η σύμβαση θα ισχύει για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα 

παράτασης για έξι (6) μήνες επιπλέον εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσα κίνδυνος διάδοσης 

Κορωνοϊού.  

Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο 

πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, θέση Κουρί Πτολεμαΐδας,ΤΚ.50200, όπου θα παραληφθεί 

και θα αποδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών. 

Η προσφορά υποβάλλεται είτε: 

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, είτε 

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς τo Νοσοκομείο 

Πτολεμαΐδας. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/12/2021 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται και από στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά), τα οποία θα 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα η προσφορά θα περιέχει 

τα εξής : 

1) Υπεύθυνη δήλωση, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016. 

 3)   Υπεύθυνη Δήλωση, του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

1. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά συντάχθηκε 

σύμφωνα με αυτούς. 

2. Οι τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που 

αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία 

κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει. 

2) Τεχνική Προσφορά με πλήρη αναλυτική τεχνική περιγραφή για την προσφερόμενη 

υπηρεσία. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα και 

δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, 

δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της 

προσφερόμενης υπηρεσίας. 

3) Οικονομική Προσφορά, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

   

 

                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 





  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Το εργαστήριο στο οποίο θα αποστέλλονται τα δείγματα θα πρέπει: 

 Να διαθέτει μακρά εμπειρία στην διαχείριση δειγμάτων και στην ανίχνευση RNA-ιών. 

 Να εφαρμόζει πιστοποιημένη εργαστηριακή μέθοδο που να βασίζεται στη μοριακή ανίχνευση 

του ιού SARS CoV2 με μέθοδο dual target PCR που στοχεύει σε δύο διαφορετικά γονίδια. 

 Να χρησιμοποιεί αντιδραστήρια με CE με IVD και ευαισθησία και ειδικότητα που να φτάνει το 

100%. 

 Να συμμετέχει σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο για τη μοριακή ανίχνευση του ιού. 

 Να έχει τη δυνατότητα παράδοσης του αποτελέσματος αυθημερόν από την παραλαβή του 

δείγματος. 

 Να διαθέτει τη δυνατότητα ταχείας μοριακής ανίχνευσης του ιού SARS CoV2 με Real Time 

RT-PCR, για τα εξαιρετικά επείγοντα δείγματα. 

 Το Νοσοκομείο αναλαμβάνει την μεταφορά των δειγμάτων προς το εργαστήριο.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Στόχοι της εργαστηριακής διερεύνησης είναι η άμεση εργαστηριακή διερεύνηση και διάγνωση 

ατόμων με υποψία λοίμωξης από το νέο κορωνοϊόSARS-CoV-2. 

 

Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση της άμεσης εργαστηριακής επιβεβαίωσης πιθανής λοίμωξης 

από τον SARS-COV-2 προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ορθή διαχείριση του ασθενούς, και η 

αποτελεσματική διερεύνηση των επαφών του. 

 

Για το λόγο αυτόν ο ανάδοχος εγγυάται την ανά ημέρα δυναμικότητα και παραγωγικότητα του 

εργαστηρίου του, ώστε να αναλαμβάνει και να περαιώνει εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 14 

ωρών (συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων) από την ώρα παραλαβής των δειγμάτων 

ισάριθμες με 200 εξετάσεις επιβεβαίωσης SARSCOV 2, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 

πενταπλάσιο αριθμό υπό εξέταση δειγμάτων. Ο χρόνος παραλαβής των προς εξέταση δειγμάτων 

αποδεικνύεται από σχετικό διπλότυπο παραστατικό. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα υποχρεούται 

να έχει καταχωρήσει το σύνολο των θετικών αποτελεσμάτων στο ΜΗΤΡΩΟ COVID19. 

 

H μη ακριβόχρονη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής συνιστά υπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης της 

σύμβασης εκ μέρους του, δύναται δε να δικαιολογήσει την καταγγελία της σύμβασης άνευ 

δικαιώματος αποζημίωσης εκ μέρους του και την απένταξή του από το δίκτυο εργαστηρίων κλινικών 

δοκιμασιών για νέο Κορωνοϊού SARSCOVID 2. 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ικανό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο για την ανταπόκρισή 

του στην σύμφωνη με την επιστήμη διενέργεια των εξετάσεων. Ο ίδιος ευθύνεται για την τήρηση 





ικανού προσωπικού και κατά τις αργίες και τις εορτές σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία για την 

κάλυψη της υποχρέωσής του για την ακριβόχρονη διενέργεια των εξετάσεων και εκδόσεως των 

αποτελεσμάτων τους. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το επιστημονικό αντικείμενο του έργου συνίσταται στη σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης 

διενέργειας τέστ δοκιμασίας για SARS-CoV-2, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής 

καταπολέμησης Λοιμογόνων Παραγόντων του Υπουργείου Υγείας. 

Ο ανάδοχος κατονομάζει την εφαρμοζόμενη εκ μέρους του μεθοδολογία εξέτασης, εγγυάται την 

επιστημονική της αρτιότητα και καλή εκτέλεση, και γνωστοποιεί την εφαρμογή μεθοδολογίας 

δεξαμενοποίησης ανά 5 τουλάχιστον δείγματα (pooling) για τον ορθό υπολογισμό της αναλογούσας 

αμοιβής στις παρεχόμενες εκ μέρους του υπηρεσίες (εφόσον πραγματοποιείται pooling). 

 

ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΔΕΔΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ 

Ο αναθέτων φορέας εγγυάται την ταχεία συλλογή των δειγμάτων και την αποστολή τους για 

εργαστηριακό έλεγχο κατάλληλων κλινικών δειγμάτων από τα ύποπτα κρούσματα. 

 

Η άμεση εργαστηριακή διερεύνηση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊόSARS-

CoV-2 περιλαμβάνει: RealTime / Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) για 

τον νέο κορωνοϊόSARS-CoV-2. Άλλες εργαστηριακές δοκιμασίες, που ενδέχεται να υιοθετηθούν 

καθώς η επιδημία εξελίσσεται και εφόσον γίνουν διαθέσιμες περιλαμβάνουν: Φθορίζοντα 

αντισώματα, Ταχεία αντιγονική δοκιμασία (RapidAgtest), κλπ. Η εφαρμογή τους από τον 

συνεργαζόμενο φορέα εξαρτάται από την απόλυτη και κυριαρχική έγκριση του αναθέτοντος φορέα. 

 

Η συλλογή, η συντήρηση και η συσκευασία και η μεταφορά των κλινικών δειγμάτων θα γίνεται από 

εκπαιδευμένο προσωπικό και με βάση τις πλέον πρόσφατες οδηγίες εργαστηριακής διερεύνησης 

για το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η  οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η προσφερόμενη τιμή 

θα δίδεται σε ευρώ. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΔΕΙΓΜΑ 

1 Παροχή υπηρεσίας εξέτασης 

δειγμάτων Κορωνοϊού 

 

 

Σημείωση: Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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