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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Της υπ’ αριθμ. 28ης/10-10-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 

  
 
Στα Τρίκαλα σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ. 28755/8-

10-2019 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε 

τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. 

Στάλια Θεοδόσιο, τον κ. Καπέλο Γεώργιο, τακτικό μέλος, τον κ. Περίφανο Σπυρίδων, τακτικό μέλος, 

την κ. Κόσυβα Σταυρούλα, τακτικό μέλος και της κ. Γκαγκαμάνου Αθανασία, Γραμματέως του ΔΣ.  

Στη συνεδρίαση προσήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Δ.Σ., για την παροχή 

διευκρινίσεων στα προς συζήτηση θέματα  οι : 

 κ. Ρεμπάπης Ιωάννης, Διευθυντής Οφθαλμολογικής κλινικής (παρέστει κατά την συζήτηση του 

2ου εκτός ημ. διάταξης θέματος). 

Οι ανωτέρω παρείχαν συμπληρωματικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, όταν παρίστατο ανάγκη 

κατά την συζήτηση έκαστου θέματος και εξέρχονταν της αίθουσας συνεδριάσεων. 

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στάλια Θεοδόσιου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση: 

……………………………………………………………………………………………………......... 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   882 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημ. διάταξης: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικών προσφορών και Οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού, ΤΜΗΜΑ 3: Μικροσκόπιο Συμπαρατήρησης» 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την αριθμ. πρωτ. 28900/10-10-2019 εισήγηση του Οικονομικού τμήματος με θέμα: «Έγκριση 

Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και 

Οικονομικών Προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ 3: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ» με αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 (α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 71570) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5022174.», 

στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/EE)». 

2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό σύστημα υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις». 

ΑΔΑ: Ω40146907Φ-ΨΣΔ



  

2 

  

3. Την υπ’αριθμ.311/13/5-5-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω30Κ46907Φ-Κ7Ο) του 

ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια 

«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ »  

4. Tην υπ΄αριθμ. 105/6/20-2-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΟΟΟ46907Φ-ΜΒΠ) του 

ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για το Μικροσκόπιο 

συμπαρατήρησης. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομών του Γενικού 

Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό 

επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174 και στην οποία 

περιλαμβάνεται το υποέργο 6 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00€ 

6. Την υπ’αριθμ. 2492/10-7-2019 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο 

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» Α/Α 6 της πράξης με MIS 5022174 

7. Την υπ’αριθμ. 660/21/22-7-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω9ΥΟ46907Φ-ΧΩΙ) του ΓΝ Τρικάλων με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού και η σχετική διακήρυξη. 

8. Την υπ’αριθμ. 22931/2019 Διακήρυξη 

9. Το γεγονός ότι στο ΤΜΗΜΑ 3 του ανωτέρω διαγωνισμού σχετικά με την Προμήθεια του Μικροσκοπίου 

Συμπαρατήρησης κατατέθηκε εξαρχής μία (1) μόνο προσφορά. 

10. Το γεγονός ότι στο άρθρο 3.1.2 της σχετικής διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ. 4 του 

ν.4412/2016 διευκρινίζεται ότι όταν εξαρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά εκδίδεται μια απόφαση με 

την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων ήτοι: δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική 

προσφορά και οικονομική προσφορά. 

11. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 28046/1-10-2019 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών,  

12. Την υπ’αριθμ. 28246/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΛ46907Φ-ΙΥΒ) Απόφαση Διοικητή ορισμού 

ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 

13. Το υπ΄άριθμ. Πρωτ.  28861/9-10-2019  πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς 

   

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω πρακτικά και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με: 

1) Την έγκριση του υπ’αριθμ. πρωτ. 28046/1-10-2019 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής 

και τεχνικής προσφοράς  

2) Την έγκριση του υπ’αριθμ. πρωτ. 28861/9-10-2019 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς 

3) Την επικύρωση της υπ’αριθμ. 28246/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΛ46907Φ-ΙΥΒ) Απόφαση Διοικητή ορισμού 

ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών» 

2. Το πρακτικό της επιτροπής ήτοι: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με αριθμό Διακήρυξης 22931/2019  

 

ΤΜΗΜΑ 3: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71570).  

Προϋπολογισμός δαπάνης 13.500,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών 

πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1
ο
 έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων 

προαίρεσης. Αναλυτικά: 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση Μικροσκόπιο Συμπαρατήρησης: 10.000,00€ με ΦΠΑ 

2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1
ο
 έτος μετά την λήξη εγγύησης 

καλής λειτουργίας: 500,00€ με ΦΠΑ 

3. Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής 

λειτουργίας και του  1
ου

 έτους συντήρησης: 3.000,00€ με ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης,  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής. 

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε: 

A. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

- Αριθμός δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 2019/S146-359003 

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005383841) 

B. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΕΖΟ46907Φ-Δ4Φ) 

- Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (2/8/2019) 

- Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ (2/8/2019) 

Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005384025) 

- 5
η
  Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ( www.dypethessaly.gr)  

- ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr ) 

 

Στα Τρίκαλα την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών 

(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24123/19-8-2019 πρόσκληση μελών 

επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 23062/31-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΠΑ46907Φ-8ΚΝ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι: 

 

 

1. Περίφανος Σπυρίδων (τακτικό μέλος) 

2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος) 

3.  Ήππα Βασιλική (τακτικό μέλος) 

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη 

της, την υπ΄αριθμ. 660/21/22-7-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΥΟ46907Φ-ΧΩΙ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική 

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.trikalahospital.gr/
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με τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ΄αριθμ. 22931/2019 Διακήρυξη (ΤΜΗΜΑ 3), και τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού (δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) 

Για τον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκε μία (1) προσφορά, ως κάτωθι: 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
149381 

5/9/2019 

12:54:22 
25708/6-9-2019 

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 

ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και διαπίστωσε ότι: 

1. Η εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ προσφέρει το Μικροσκόπιο Συμπαρατήρησης DM2000 

LED Leica 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με την 

ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης. 

Αναλυτικά η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου αλλά και η Συνολική βαθμολογία (ΣΒ) της Τεχνικής 

Προσφοράς παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AE   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

i  =  1 Βάση 15% 100 15   

i  =  2 Κεφαλή 15% 100 15   

i  =  3 
Προσοφθάλμιοι 

Φακοί 
4% 100 4   

i  =  4 

Φορέας 

Αντικειμενικών 

Φακών 

4% 110 4,4 

Ζητάμε έξι (6) 

θέσεων και 

προσφέρει επτά 

(7) 
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i  =  5 
Αντικειμενικοί 

Φακοί 
4% 100 4   

i  =  6 Τράπεζα 15% 100 15   

i  =  7 Πυκνωτής 4% 100 4   

i  =  8 Φωτιστική Πηγή 4% 100 4   

i  =  9 
Δυνατότητες προς 

επιλογή 
5% 100 5   

i  =  10 

Χρόνος 

ποσοτικής και 

ποιοτικής 

Παράδοσης: 120 

ημέρες 

3% 100 3   

i  =  11 

Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης για 

τους χρήστες και 

τεχνικούς ΒΙΤ 

4% 100 4   

i  =  12 

Εγγύηση καλής 

λειτουργίας : 

Διάρκεια 

(τουλάχιστον 3 

έτη) 

15% 100 15   

i  = 13 

Περίοδος 

πλήρους 

συντήρησης – 

επισκευών 

8% 100 8   

            

            

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒj ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  100,4 

  

 

Δεδομένου ότι στον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκε εξαρχής μια προσφορά και λαμβάνοντας υπόψη το 

άρθρο 100, παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1 της σχετικής διακήρυξης, παρακαλούμε όπως 

προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών 

προσφορών για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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1. Περίφανος Σπυρίδων  

2. Παραφόρου Θεονίκη  

3.  Ήππα Βασιλική » 

3. Το πρακτικό της επιτροπής ήτοι: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των 

ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3: 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ» με αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71570).  

 

Στα Τρίκαλα την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών 

(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28273/3-10-2019 πρόσκληση μελών 

επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 23062/31-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΠΑ46907Φ-8ΚΝ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι: 

 

1. Περίφανος Σπυρίδων (τακτικό μέλος) 

2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος) 

3.  Ήππα Βασιλική (τακτικό μέλος) 

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη 

της, την υπ΄αριθμ. 660/21/22-7-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΥΟ46907Φ-ΧΩΙ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική 

με τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ΄αριθμ. 22931/2019 Διακήρυξη (ΤΜΗΜΑ 3), το 

υπ’αριθμ. πρωτ. 28046/1-10-2019 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών, την υπ’αριθμ. 28246/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΛ46907Φ-ΙΥΒ) Απόφαση Διοικητή 

ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού  

 

Η επιτροπή εξέτασε τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ και διαπίστωσε ότι κατατέθηκε σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης. Στη συνέχεια η 

επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες Π1 και Π2 κατέγραψε τις τιμές ως κάτωθι: 

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AE  

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για το είδος χωρίς ΦΠΑ(Π):  7.994,00€ 

Προσφερόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης χωρίς ΦΠΑ (Τ):     400,00€ 

Συνολική Τιμή πλήρους Συντήρησης Επισκευής μετά την 

λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ (Σ)   2.800,00€ 

Έτη εγγύησης καλής λειτουργίας (ρ):           (3) 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τιμές, και την βαθμολογία επί της τεχνικής 

προσφοράς με βάση το υπ’αριθμ. πρωτ. 28046/1-10-2019 πρακτικό επιτροπής προχώρησε στην 

βαθμολόγηση σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης. 

ΑΔΑ: Ω40146907Φ-ΨΣΔ



  

7 

  

Ειδικότερα, η επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό της ανηγμένης τιμής Σύγκρισης (Λ) σύμφωνα με 

τον τύπο: 

 

Λ

j 
= 

Συνολική τιμή προσφοράς (KJ) 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (ΣΒj) 

(ΤΥΠΟΣ 3) 

Όπου 

KJ η Συνολική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος, η οποία δίδεται από τον τύπο: 

KJ= ΠJ+ Σj*0,75 = ΠJ + [Τ1J*(10-ρJ)] *0,75 (ΤΥΠΟΣ 4) 

 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ AE 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΣΒ)* 100,4 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Π) 7.994,00 

ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Τ) 400,00 

ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ρ) 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Σ) 
2.800,00 

  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Κ) 

(ΤΥΠΟΣ 4) 
10094 

    

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ (Λ)   100,54 

* Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 28046/1-10-2019 πρακτικό αξιολόγησης 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την Προμήθεια του Μικροσκοπίου Συμπαρατήρησης 

Τύπου Leica DM2000 LED καθώς και την ανάθεση του πρώτου έτους συντήρησης μετά την λήξη 

εγγύησης καλής λειτουργίας στην εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. 

 

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της 

επιτροπής και κατατίθεται για έγκριση στο ΔΣ προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία: 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Περίφανος Σπυρίδων (τακτικό μέλος) 

2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος) 

3.  Ήππα Βασιλική (τακτικό μέλος)» 

 

 

 

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική 

συζήτηση 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

1) Την έγκριση του υπ’αριθμ. πρωτ. 28046/1-10-2019 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω 

των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για τις ανάγκες του 

Γ.Ν. Τρικάλων 

2) Την έγκριση του υπ’αριθμ. πρωτ. 28861/9-10-2019 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής 

προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Τρικάλων 

3) Την επικύρωση της υπ’αριθμ. 28246/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΛ46907Φ-ΙΥΒ) Απόφαση Διοικητή 

ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών. 

 

 

 

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 

………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Στάλιας Θεοδόσιος 
 

Τα μέλη  Η γραμματέας  του Συμβουλίου 

Καπέλος Γεώργιος  

Περίφανος Σπυρίδων  

Κόσυβα Σταυρούλα Γκαγκαμάνου Αθανασία 
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