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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

COVID-19 ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:  

1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».  

2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».  

4. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις».  

5. Του Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

λοιπές διατάξεις».  

6. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  

7. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

8. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/07.08.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

9. H παρ.4 του αρ.9 του  ΠΔ 80/2016. 

10. Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-02-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 

και περιορισμού διάδοσης κορωνοϊού». 

11. Το υπ΄αριθμ, οικ. 14190/28.02.2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Επείγουσες προμήθειες για 

την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού. 

12.Τις διατάξεις του Ν. 4722, άρθρο 1, μέρος Γ, αρ. 10
ο
  του ΦΕΚ Α177 / 15.09.2020. 

 

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις: 

1.  Την υπ. αριθμ. 37η)29-09-2020 θέμα 5ο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί 

Έγκρισης σκοπιμότητας και χρηματοδότησης. 

 2.  Την  αριθμ. δεσμ. 1445-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: 6Α0Ζ46904Μ-ΞΧΨ για τη Ν.Μ. 
Αγρινίου. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς με θέμα «Ανάθεση μεταφοράς δειγμάτων  για έλεγχο 

Covid-19» , για χρονικό διάστημα περίπου μέχρι τέλος του χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονάδα 

 



 Αγρινίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε 

βάρος του ΚΑΕ 0829, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάθεση της παρακάτω υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως ακολούθως,  

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α ΚΑΕ 

90524300-9 μεταφοράς δειγμάτων  για έλεγχο Covid-19 20.000,00€ 0829 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

1)   Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για την ζητούμενη υπηρεσία, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

φgnaprom@gmail.com  στην ηλεκτρονική διευθυνση της Ν.Μ.Aγρινίου. 

3) Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές  ημέρες. 

4) Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή), ανά είδος. 

5) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιµής µε τη μειοδότρια 

εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που 

προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες 

προσφορές. 

6) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την 

αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

8) Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων 

(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή 

τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020. 

9)Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος. 

10) Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 

Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά 

την πληρωμή του τιμήματος. 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 

20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση 

παρακρατείται επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 

11) Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 
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α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς 

να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε 

διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική 

εκτέλεση της σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 

όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση  δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των 

εγγυήσεων συμμετοχής. 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην προσφορά πέραν της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά τα 

κάτωθι έγγραφα: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 

4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:  

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από 

την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

-Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για 

αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. 

-Εάν το προσφερόμενο είδος υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ και σε ποιο κωδικό. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει , να αναφέρεται ή μη ύπαρξη του. 

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, (με χρόνο έκδοσης έως τρεις (30 μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του 

ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

3. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ   ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ   

 

 

 



 

 

 

Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

19/10/2020 
Ώρα 14:00 μ.μ. Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

20/10/2020 
 

 

 Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο email: gnaprom@gmail.com  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Ν.Μ. Αγρινίου έως και την αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω 

προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για 

το σκοπό αυτό. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία στο τηλέφωνο 

2641361233. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το τμήμα Προμηθειών του 

Νοσοκομείου. 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, 

των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες 

θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                               

                                                                                                ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  

 

Aνάθεση της μεταφοράς δειγμάτων  για έλεγχο Covid-19 για την Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με 

Κριτήριο Αξιολόγησης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

προϋπολογισμού 20.000 πλέον Φ.Π.Α.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της  Υπηρεσίας.  

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των Υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών ορίζονται  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Οι υπηρεσίες να παρέχονται βάσει του παρακάτω πίνακα επί 24ωρου βάσεως οποιαδήποτε ώρα και ημέρα 

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 
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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 (Co d C  i ) να παραμείνει σταθερή καθ  όλη την διάρκεια της μεταφοράς, να διαθέτει ειδικό 

καταγραφικό για την συνεχή - σε 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 (G ob   Positio i g 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. 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

   Θα δοθεί τιμή μεταφοράς δειγμάτων για έλεγχο Covid-19 στο Εργαστήριο Μοριακής διάγνωσης Λοιμογόνων 

παραγόντων της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ΕΚΕΑ, το Ινστιτούτο 

Παστέρ και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Π. Ν. Π. Ιωαννίνων. 

Η μεταφορά θα είναι καθημερινή κατόπιν ειδοποίησης από το αρμόδιο τμήμα του νοσοκομείου και η 

παράδοση αυθημερόν. 

Η τιμή θα δοθεί σε 24ωρη βάση για καθημερινή και για Σαββατοκύριακα και αργίες αναλυτικά: 

 

Προκαθορισμένες αποστολές με παραλαβή των διεγμάτων εντός εργάσιμων ημερών από 9:00 



 

 

 

π.μ. 13:00 μ.μ.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ανα αποστολή/δρομολόγιο:  

Έκτακτες αποστολές με παραλαβή των δειγμάτων εντός εργάσιμων ημερών από 13:00 μ.μ. 

19:00 μ.μ.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ανα αποστολή/δρομολόγιο:  

Έκτακτες αποστολές με παραλαβή των δειγμάτων Σαββατοκύριακα ή αργίες από 13:00 μ.μ. 

19:00 μ.μ.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ανα αποστολή/δρομολόγιο:  

 

Στις προσφερόμενες τιμές να περιλαμβάνονται το κόστος διάθεσης των προβλεπόμενων από το νόμο 

συσκευασιών που απαιτούνται για την διαχείριση (συσκευασία, συλλογή προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά ) 

των δειγμάτων για όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

 


