
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία,   07.09.2021
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αρ. Πρωτ.:  12444
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                
(Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ)            
Τηλ: 2331351136/51154    Προς
E-mail: prom  7  @verhospi.gr  
Ιστοσελίδα: www  .  verhospi  .  gr  Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  υποβολής  οικονομικής  προσφοράς  για  την
απευθείας  ανάθεση   των  «Υπηρεσιών  Εξέτασης  Δειγμάτων
Βιολογικού  Υλικού  για  ανίχνευση  του  ιού  Sars-Cov2» της»  της
Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Το Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
2. Την από 10.08.20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 157/Α΄/10.08.20),
3. Το   με  αρ.  πρωτ.  806/11.08.20  έγγραφο  του  Υπουργείου  Υγείας περί

εκκαθάρισης  και  εξόφλησης  δαπάνης  διαγνωστικών  εξετάσεων  για  την
ανίχνευση του Κορωνοϊού-Σύναψη συμβάσεων για την εξέταση δειγμάτων
βιολογικού υλικού,

4. Την υπ΄αριθμ. 23/31.08.2021(Θέμα ΕΗΔ 1Ο) πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας
για την έγκριση σκοπιμότητας και τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας
με απευθείας  ανάθεση κατόπιν  πρόσκλησης για τις  Υπηρεσίες   Εξέτασης
Δειγμάτων Βιολογικού Υλικού για ανίχνευση του ιού Sars-Cov2,

5. Την  υπ’  αριθμ.  385/12251/02.09.2021  (ΑΔΑ:  ΨΞ8Ζ4690Β7-Η92)  Απόφαση
Δέσμευσης  Πίστωσης ύψους 15.000,00€ για τις ανάγκες της Υ.Μ. Βέροιας

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  σχετικών και  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι

κατεπείγουσες   ανάγκες  της  Μονάδας  Βέροιας  του  Γ.Ν.   Ημαθίας για  την

«Εξέταση  δειγμάτων  βιολογικού  υλικού  ύποπτων  κρουσμάτων», συνολικού

προϋπολογισμού 15.000,00€  και ανώτερης τιμής 34,00€ ανά εξέταση

παρακαλούμε  όπως  μας  αποστείλετε  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση:

prom  7@  verhospi  .  gr   τα παρακάτω:

mailto:m7@verhospi.gr
http://www.verhospi.gr/
mailto:prom7@verhospi.gr
ΑΔΑ: 6Σ6Μ4690Β7-8Δ8





I. την οικονομική σας προσφορά και

II. τα  δικαιολογητικά  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  τις

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του

Ν. 4412/2016. 

Αναλυτικότερα:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα,  σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  εφόσον αυτό
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

 H Πρόσκληση  απευθύνεται  σε  Μικροβιολογικά  Εργαστήρια  της  Βέροιας
προκειμένου στην χρονικά ταχύτερη ανίχνευση του Κορωνοϊού-COVID 19 

 Ο  Μοριακός  έλεγχος  θα  πραγματοποιείται  με  την  μέθοδο  REAL TIME επί
δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για τη νόσο SARS2-COV-19.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να διεξάγει τουλάχιστον 100 διαγνωστικούς
ελέγχους για λογαριασμό του Νοσοκομείου.

 Η παραλαβή και μεταφορά των προς εξέταση δειγμάτων είναι υποχρέωση του
αναδόχου, θα πραγματοποιείτε με δική του ευθύνη, όσες φορές χρειαστεί και
οποιαδήποτε  ώρα της  ημέρας αποκλειστικά  από το χώρο  του  Νοσοκομείου
κατόπιν συνεννόησης.

 Οι  έλεγχοι  των  δειγμάτων  θα  διεξάγονται  επί  καθημερινής  εβδομαδιαίας
βάσης συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου.

 Η περαίωση των εξετάσεων των δειγμάτων και η έκδοση των αποτελεσμάτων
θα πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας των τριών (3)  ωρών από την ώρα
παραλαβής των δειγμάτων.

 Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον έξι (6) μήνες 

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική

άποψη  προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
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 Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Νοσοκομείο μετά την εκπλήρωση

από  τον  προμηθευτή  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  και  την  οριστική

παραλαβή  κάθε  τμηματικής  ολοκλήρωσης  των  υπηρεσιών  από  την  αρμόδια

επιτροπή  του  νοσοκομείου,  με  χρηματικό  ένταλμα  και  με  βάση  τα  νόμιμα

παραστατικά (βάσει του Ν.4152/13).

Χρόνος υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 09.09.2» της02» της1, ημέρα Πέμπτη

  
Ο  ΔΙΟΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΙΓΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΕΛΗ petros_themelis@yahoo.gr

2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΠΑΡΗ kostaskasp@yahoo.gr
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