
 
 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καςτοριά, 18 /1/2017 
3η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ     Αριθμ. Πρωτ.: 352 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΑΣΟΡΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    ΠΡΟ 
Σαχ.Δ/νςη: Μαυριωτίςςησ   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Σαχ.Κώδικασ: 52 100 Καςτοριά 
Σηλζφωνο: 24673 50621,626 
Fax: 24673 50657 
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΟΠΗΗ 

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΩΝ (ΣΕΣ ΠΑΠ) 
 
Σο Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 
1. τθν 6/16-01-2017 απόφαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου  
2. τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 άρκ. 118 

 
προβαίνει ςε ζρευνα αγοράσ και διαβοφλευςθσ με ζναν ι περιςςότερουσ οικονομικοφσ 
φορείσ με ςκοπό τθν απευκείασ ανάκεςθ, τησ υπηρεςίασ μικροςκόπηςησ κυτταρολογικών 
παραςκευαςμάτων (τεςτ ΠΑΠ), ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ που 
αναφζρονται παρακάτω. 
 
Προχπολογιςμόσ: 9.000,00 € (θ υπθρεςία δεν βαρφνεται με ΦΠΑ) 

Κριτήριο κατακφρωςησ: η χαμηλότερη τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλλουν ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου ζναν φάκελο 
που κα αναγράφει τθ λζξθ “ΠΡΟΦΟΡΑ”, τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ που αφορά, κακϊσ και 
τα ςτοιχεία του αποςτολζα. τον φάκελο κα περιλαμβάνεται ζνασ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ 
τεχνικισ και ζνασ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ. 

Ημερομηνία διάθεςησ τησ πρόςκληςησ: από 19-1-2017 μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Νοςοκομείου www.kastoriahospital.gr 

Ημερομηνία λήξησ υποβολήσ προςφορών: 26-1-2017 και ϊρα 14.30 μ.μ. ςτο Σμιμα 
Γραμματείασ του Νοςοκομείου, προκειμζνου να πρωτοκολλθκεί 
Ημερομηνία αποςφράγιςησ προςφορών: 27-1-2017 και ϊρα 12.00μ.μ. ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, όπου και κα γίνει θ αποςφράγιςθ αυτϊν από αρμόδια 
επιτροπι. 
 
Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του 
Νοςοκομείου. 

Σο αποτζλεςμα κα κατακυρωκεί με απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου, ο οποίοσ και 
κα λάβει τθν απόφαςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ/ςυμβάςεων, για τθν ανάκεςθ τθσ εν λόγω 
υπθρεςίασ. 
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Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τισ κάτωκι απαιτοφμενεσ 
προδιαγραφζσ: 

1. Βεβαίωςθ του Ιατρικοφ υλλόγου τθσ περιοχισ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται 
επαγγελματικά 

2. Αντίγραφο τθσ Άδειασ χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ιατρικισ ειδικότθτασ κυτταρολογίασ 
3. Αντίγραφο τθσ Άδειασ λειτουργίασ για το διαγνωςτικό εργαςτιριο  
4. Πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι άλλο ιςοδφναμο για τθν εφαρμογι υςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Ολοκλθρωμζνων Τπθρεςιϊν Κυτταρολογικϊν Εξετάςεων 
5. Αναλυτικι κατάςταςθ με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό που διακζτει το 

εργαςτιριο για τθν πραγματοποίθςθ των εξετάςεων 
6. Η παράδοςθ των αποτελεςμάτων κα γίνεται το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία παραλαβισ των δειγμάτων 
7. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ςτθν αυκθμερόν παραλαβι παραςκευαςμάτων (βιοψιϊν) 

που κρίνονται επείγουςεσ και τθν άμεςθ απόδοςθ αποτελεςμάτων αυτϊν 
8. ε περίπτωςθ επείγοντοσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, εφόςον αυτό του ηθτθκεί από το 

Νοςοκομείο, να διαβιβάηει τα αποτελζςματα μζςω φαξ/e-mail 
 
Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τθν τιμι ανά εξζταςθ 
ςυμβατικοφ test Παπανικολάου κολπικοφ και τραχθλικοφ επιχρίςματοσ. 

 

 

Ο Διοικθτισ 

 

 

Αντωνιάδθσ Βαςίλειοσ 
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