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Αρ.Πρωτ 6792/ 27-09-2022 

                                                                                                                                                 ΑΔΑΜ: 22PROC011313754 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Θέμα: ΕΠΑΝΕΡΝΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΣΤ  ΠΑΠ ΣΤΗΝ ΠΟΧ ΑΕΜΥ Α.Ε  (ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) 

 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:   5.650 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Ημερομηνία Δημοσίευσης στον 

Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας 

 

Συμφερότερη Προσφορά βάση τιμής 

27-09-2022 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΕΛΙΚΗ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στην έδρα της εταιρείας 

(Γεωργίου Δαμάσκου 1, 

Πολυκλινική Ολυμπιακού 

Χωριού, τ.κ. 13677, 

Γραφείο Προμηθειών) 

4 Οκτωβρίου 2022 Tρίτη 12:00 

 

Πρόσκληση συλλογής προσφορών για το έργο  ΕΠΑΝΕΡΝΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΣΤ  ΠΑΠ ΣΤΗΝ ΠΟΧ ΑΕΜΥ Α.Ε  

(ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) 

 

Μετά την λήψη των επιχρισμάτων στην ΠΟΧ, να γίνεται ασφαλής μεταφορά και επεξεργασία 

αυτών  σε αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο προκειμένου για την έκδοση των σχετικών 

αποτελεσμάτων. 

 

Τα προς εξέταση δείγματα, θα προσκομίζονται σε αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο 

συνοδευόμενα από τα σχετικά ιατρικά παραπεμπτικά του Γυναικολόγου Ιατρού της ΠΟΧ 

Ματθαίου Καρλαύτη. 

 

Τα δείγματα και τα αποτελέσματα  των εξετάσεων θα πρέπει να μεταφέρονται με ασφάλεια υπό 

την ευθύνη του αρμόδιου κυτταρολογικού εργαστηρίου το οποίο θα πρέπει να τηρεί όλες τις 

προδιαγραφές μεταφοράς για την αποφυγή αλλοιώσεων των δειγμάτων.  
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Το αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο θα πρέπει να  

διαθέτει διαπίστωση εργαστηρίου με ISO 15189 για διενέργεια  TEST ΠΑΠ.  

 

Το αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων 

του και της καταλληλόλητας αυτών για τη διενέργεια της μεταφοράς βιολογικών υλικών. 

 

Το αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει αντίγραφο της επ’ ονόματι του 

φορέα εκδοθείσας άδειας κυκλοφορίας οχήματος από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών, για 

μεταφορά αποκλειστικά βιολογικού υλικού. 

 

Το αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό σήμανσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την διακίνηση. 

 

Το αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο θα πρέπει να διεκπεραιώνει κάθε δείγμα που έχει 

συλλεχθεί από την ΠΟΧ ΑΕΜΥ ΑΕ, και αφορά βιολογικό υλικό, με αξιοπιστία ,ασφάλεια και 

υπευθυνότητα. 

 

Τέλος το αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένο και 

σταθερό χρονοδιάγραμμα έκδοσης απαντήσεων που θα ορίζεται από την  ΠΟΧ ΑΕΜΥ ΑΕ . 

 

Η υπό σύναψη σύμβαση με το εκάστοτε αρμόδιο κυτταρολογικό εργαστήριο, αναφορικά με την 

διαδικασία μεταφοράς και έκδοσης αποτελεσμάτων, θα πρέπει να υποστηρίζεται από νομική 

εκτίμηση και κάλυψη. 

 

Ως υπεύθυνη παραλαβής και παρακολούθησης των τεστ ΠΑΠ λόγω της πρότερης εμπειρίας της 

αναφορικά με το Γυναικολογικό  Ιατρείο της ΠΟΧ ,παρακαλώ όπως οριστεί η Μαία, Μαρία Σπαή. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας  παραλαβής και παρακολούθησης των τεστ ΠΑΠ από  την  Μαία ,Μαρία 

Σπαή για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλώ όπως οριστεί υπεύθυνος παραλαβής ο Γυναικολόγος 

Ματθαίος Καρλαύτης . 

 

 

 

 

 

Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

 

Μαρία Θεοδωροπούλου 

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΕΜΥ Α.Ε. 
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