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Θέμα : Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες μεταφοράς 
δειγμάτων για έλεγχο για τον Covid-Sars 2 (CPV 60000000-8), με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας.

Η Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου &                                      
Δυτικής Ελλάδας έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του  Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-
2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4. Το Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού 
ΕΟΠΥΥ και άλλες διατάξεις».
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5. Το Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύ Οι αριθμ. 42/τ. Α΄/25-02-2020, 55/τ. Α΄/11-03-2020, 64/τ. Α΄/14-03-2020, 
68/τ. Α’/20-03-2020, 75/τ. Α’/30-03-2020, 84/τ. Α΄/13-04-2020, 90/τ. Α΄/01-05-
2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

7. Το Ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας-ανάπτυξη των 
υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (Α΄42)», β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του (Α΄55)» και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (A’ 64)» και 
άλλες διατάξεις».

9. Το Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
«περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 
κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις

10.To N. 4693/2020 (ΦΕΚ 116/Α’/17-06-2020), άρθρο δέκατο τρίτο.
11.Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου …και λοιπές διατάξεις», 

Μέρος Γ΄.
12.Το Π.Δ 80/2016 ( ΦΕΚ 145/ Α’/26.03.2014) « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες».

13.Την με αριθμ.57654/2017(ΦΕΚ 1781 τευχ. Β/23-05-2017 )ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

14.  Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 66159/18-09-2019 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας για διορισμό του Ιωάννη Β. Καρβέλη, ως Διοικητή  της 6ης 
Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

15.Την αριθμ. πρωτ. 41900/08-09-2020 απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.Πε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες μεταφοράς δειγμάτων για 
έλεγχο για τον Covid-Sars 2 (CPV 60000000-8) από τις πύλες εισόδου στη 
χώρα καθώς και από τα Κέντρα Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, Ζαχάρως, 
Μελιγαλά, Τρίπολης, Αμφιλοχίας, Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς, Γαστούνης, 
Κάτω Αχαΐας, προϋπολογισμού 156.178€ (με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο 
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, έως 31/12/2020 ή μέχρι εξάντλησης του 
ποσού της σύμβασης.

Αντικείμενο Υπηρεσίας
Οι υπηρεσίες να παρέχονται βάσει του παρακάτω πίνακα επί 24ωρου βάσεως 
οποιαδήποτε ώρα απαιτηθεί. Να διαθέτει τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία τόσο σε 
επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διαχείρισης της μεταφοράς για την μεταφορά 
βιολογικού υλικού με βάση την Διεθνή και Ελληνική Νομοθεσία. Το τμήμα Logistics 
(Διαχείριση μεταφορών) να διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην διαχείριση μεταφορών 
ευαίσθητων βιολογικών υλικών σε μεγάλη κλίμακα. Να διαθέτει για την πλήρη 
επιστημονική υποστήριξη και επίβλεψη του έργου ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό 
προσωπικό σε καθημερινή βάση για την τήρηση των κανόνων ορθής μεταφοράς. Οι 
υπεύθυνοι μεταφοράς να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι για αυτό το είδος της 
μεταφοράς, και να ξέρουν να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται έκτακτες 
καταστάσεις όπως: 

 Άμεση διεκπεραίωση επειγόντων περιστατικών.
 Αξιόπιστη Μεταφορά δειγμάτων (μολυσματικών και διαγνωστικών).
 Εξειδικευμένος χειρισμός και προσαρμογή των συνθηκών μεταφοράς στις ειδικές 

απαιτήσεις κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού (θερμοκρασία συντήρησης, 
χρόνος μεταφοράς, επικινδυνότητα) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
1.Καταγραφικό 
Για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς και εν προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα 
μεταφοράς των βιολογικών υλικών (Cold Chain) να παραμείνει σταθερή καθ ́όλη την 
διάρκεια της μεταφοράς, να διαθέτει ειδικό καταγραφικό για την συνεχή - σε 
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πραγματικό χρόνο - παρακολούθηση της μεταφοράς. Με αυτόν τρόπο μπορεί να 
ελέγχονταιθ άμεσα ή αναδρομικά τις θερμοκρασίες μεταφοράς του μεταφερόμενου 
βιολογικού υλικού. 

2.Θάλαμος θερμοσυντήρησης 

Κάθε όχημα να είναι εξοπλισμένο με ειδικούς θαλάμους θερμοσυντήρησης πιστοποιημένους για 
την συντήρηση αίματος, παραγώγων και λοιπών βιολογικών υλικών στις ενδεδειγμένες 
συνθήκες και την διατήρηση σταθερής της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το 
όχημα να έχει την δυνατότητα για μεταφορά βιολογικού υλικού σε θερμοκρασίες συντήρησης 
από - 70°C έως + 37°C. Ο θάλαμος να πληροί τα GOLD STANDARDS ασφαλείας του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για την ασφαλή συντήρηση και μεταφορά αίματος και 
παραγώγων αυτού. Επιπλέον ο θάλαμος να είναι πιστοποιημένος κατά ADR για την μεταφορά 
μολυσματικών ουσιών και διαγνωστικών δειγμάτων. 

3.GPS (Global Pointing System) 

Για την διασφάλιση της ποιότητας του βιολογικού υλικού και για την εξασφάλιση αξιόπιστων 
και βέλτιστων μεταφορών η διακίνηση των δειγμάτων να υποστηρίζεται από σύστημα GPS 
(Global Positioning System) που προσφέρει συνεχή ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο της 
γεωγραφικής θέσης κάθε οχήματος, των στάσεων που έχει πραγματοποιήσει σε Πανελλαδικό 
επίπεδο καθώς και δεδομένα για την θερμοκρασία εσωτερικά του ψυκτικού θαλάμου σε 
πραγματικό χρόνο. 

4.Συσκευασία 

Να διαθέτει ειδικό σύστημα συσκευασίας για την οδική και αεροπορική μεταφορά 
μολυσματικού και δυνητικά μολυσματικού βιολογικού υλικού. Το σύστημα που εφαρμόζεται να 
διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας για την προστασία της ακεραιότητας του 
μεταφερόμενου υλικού καθώς και για την προστασία της Δημόσιας Υγείας σε περίπτωση 
ατυχήματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ

  Πύλη Δ/νση
Φορέας 

δειγματοληψίας Εργαστήριο

Αεροδρόμιο Καλαμάτα ΥΠΑ
Πολιτική 

Προστασία ΓΝ Καλαμάτας

Αεροδρόμιο Κέρκυρα FRAPORT
Πολιτική 

Προστασία

ΕΚΠΑ, 
ΠΑΣΤΕΡ, 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Αεροδρόμιο Ζάκυνθος FRAPORT
Πολιτική 

Προστασία

ΕΚΠΑ, 
ΠΑΣΤΕΡ, 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Αεροδρόμιο Κεφαλονιά FRAPORT
Πολιτική 

Προστασία

ΕΚΠΑ, 
ΠΑΣΤΕΡ, 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Αεροδρόμιο Άκτιο FRAPORT
Πολιτική 

Προστασία

ΕΚΠΑ, 
ΠΑΣΤΕΡ, 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Αεροδρόμιο Άραξος ΥΠΑ
Πολιτική 

Προστασία

ΕΚΠΑ, 
ΠΑΣΤΕΡ, 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Κρουαζιερόπλοια Λιμάνι Κέρκυρας ΟΛΚ
Πολιτική 

Προστασία

ΕΚΠΑ, 
ΠΑΣΤΕΡ, 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
Ακτοπλοϊκά Λιμένας Πάτρας  ΕΟΔΥ ΠΓΝ Πατρών

Κρουαζιερόπλοια Λιμάνι Κατάκωλου  
Πολιτική 

Προστασία ΠΓΝ Πατρών

Αεροδρόμιο Ιωάννινα ΥΠΑ
Πολιτική 

Προστασία
ΠΓΝ 

Ιωαννίνων

Ακτοπλοϊκά Λιμένας Ηγουμενίτσας  ΕΟΔΥ
Eurogenetica 
Θεσσαλονίκη

Κακαβιά ΕΟΔΥ
Eurogenetica 
Θεσσαλονίκη

ΚΥ Βορείου Τομέα 
Πατρών

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΚΥ Ζαχάρως

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΚΥ Μελιγαλά

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών
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Η παράδοση των δειγμάτων στα εργαστήρια θα γίνεται εντός 10 ωρών από την 
παραλαβή. 

Γενικοί όροι

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

ΚΥ Τρίπολης

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΚΥ Αμφιλοχίας

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΚΥ Ηγουμενίτσας

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΚΥ Παραμυθιάς

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΚΥ Γαστούνης

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΚΥ Κάτω Αχαϊας

Εργαστήριο 
Μοριακής 
Διάγνωσης 
Λοιμογόνων 
Παραγόντων 

Πανεπιστημίου 
Πατρών

ΑΔΑ: ΨΛΥΡ469ΗΔΜ-Φ5Ν





7

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται επί 24ώρου βάσεως οποιαδήποτε ώρα απαιτηθεί, Σαββατοκύριακα 
και αργίες. 

Τα εργαστήρια παράδοσης των δειγμάτων είναι δυνατόν να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες 
και τον αριθμό των δειγμάτων και την εξέλιξη της πανδημίας.

Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα 
αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %. 

Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο και κατατίθεται στην υπηρεσία.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

3. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας (ήτοι: 6η Υγειονομική Περιφέρεια 
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας)

4. Η ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.

5. Τα στοιχεία του υποβολέα.

6. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με 
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί 
από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Η 
προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται:

 η επωνυμία της εταιρείας
 η νομική της μορφή
 η έδρα της 
 η αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των 

οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση
 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφασης 

της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας 
πρόσκλησης.

2. τεχνική προσφορά
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3. οικονομική προσφορά

4. ποινικό μητρώο που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

5. φορολογική ενημερότητα, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
την υποβολή της. 

6. ασφαλιστική ενημερότητα, που να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
την υποβολή της. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια έως 31-12-2020 ή μέχρι εξάντλησης του ποσού 
της προκύπτουσας σύμβασης. Σε περίπτωση που σταματήσει να υφίσταται η ανάγκη 
μεταφοράς των δειγμάτων, η σύμβαση θα λήξει αζημίως για το Δημόσιο. 

Η προθεσμία κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών είναι  η  Παρασκευή, 11-09-2020 
και ώρα , 15:00 μ.μ., στην Διοίκηση 6ης Υ.Πε, ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1, Πάτρα. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 14-09-2020 και ώρα 
09:00π.μ. 

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΠΕΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΔΙΕΥΘ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

                                                                     

ΑΔΑ: ΨΛΥΡ469ΗΔΜ-Φ5Ν




	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Πάτρα, 08/09/2020
Α. Π.: 41902
	AkrivesAntigrafo: 
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2020-09-08T16:34:59+0300
	Athens




