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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Της υπ’ αριθμ. 36ης/11-12-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 
  
 
Στα Τρίκαλα σήμερα την 11 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ. στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ. 34761/9-12-2019 

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.  

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   1014 

 

 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών  του 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τμήμα 2: 

Μηχάνημα συνεχών μεθόδων Αιμοδιήθησης» 

 

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

1. Την αριθμ. πρωτ. 33799/2-12-2019 εισήγηση του Οικονομικού τμήματος με θέμα: «Έγκριση 

Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 2: MHXANHMA ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» με αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71569) 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». 

3. Την υπ’αριθμ.310/13/5-5-2017 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΙ5Θ46907Φ-6Γ9) του ΓΝ Τρικάλων με την οποία 

εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)»  

4. Tην υπ΄αριθμ. 178/7/28-2-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ:ΩΞΞΚ46907Φ-Υ1Ν) του ΓΝ Τρικάλων με την οποία 

εγκρίθηκαν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2 
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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 (ΤΜΗΜΑ 2, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 71569) 

9. Το από 28/11/2019 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών 

 

Σας διαβιβάζουμε το από 28/11/2019 πρακτικό και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.» 

2. Το πρακτικό της επιτροπής ήτοι: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

ΤΜΗΜΑ 2: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 

71569).  

Προϋπολογισμός δαπάνης 60.310,00 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. Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) Τεμ 2: 37.000,00€ με ΦΠΑ 

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

λειτουργίας (για τα 2 τεμάχια): 3.330,00€ με ΦΠΑ 

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

και του  1
ου

 έτους συντήρησης (για τα 2 τεμάχια): 19.980,00€ 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) 

ΑΔΑ: ΨΟΚ246907Φ-Λ6Α
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- 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 με τη 

διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ΄αριθμ. 22931/2019 Διακήρυξη (ΤΜΗΜΑ 2), και τις διατάξεις του 

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

τεχνικών προσφορών) 

Για τον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές, ως κάτωθι: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 147221 
5/9/2019 

12:35:03 
25707/6-9-2019 

2 
ΑΡΗΤΗ ΑΕ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
147393 

6/9/2019 

14:07:22 
25943/10-9-2019 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

τα δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των εταιρειών κατατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και 

ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών και διαπίστωσε ότι: 

1. Η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ προσφέρει το μηχάνημα Prismaflex 8.10 του οίκου κατασκευής GAMBRO 

LUNDIA AB και εργοστάσιο κατασκευής στη Σουηδία, Στον προσφερόμενο εξοπλισμό περιλαμβάνεται το 

θερμαντικό σύστημα Prismacomfort 220V. 

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.trikalahospital.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΚ246907Φ-Λ6Α
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2). Η εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ προσφέρει το μηχάνημα τύπου Aquarius System regular & Aquarius+ System with 

Regional Citrate Anticoagulation του οίκου NIKKISO AMERICA INC. και εργοστάσιο κατασκευής NIKKISO 

Europe GmbH, Germany. 

 

Γ) Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και προκειμένου να 

ολοκληρώσει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αποφάσισε να ζητήσει διευκρινίσεις από την εταιρεία 

ΑΡΗΤΗ ΑΕ με το υπ’αριθμ. πρωτ. 30988/4-11-2019 έγγραφό της σχετικά με την προδιαγραφή με α/α 14 

Τοποθέτηση Σετ φίλτρων. Το αίτημα της επιτροπής διαβιβάστηκε με το υπ΄άριθμ. πρωτ. 31031/4-11-2019 

έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών (Διαγωνισμοί) στην εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ, η οποία απάντησε εντός της 

τιθέμενης προθεσμίας με το υπ’αριθμ. πρωτ. 31539/11-11-2019 έγγραφό της. 

 

Δ) Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω 

διευκρινίσεις διαπίστωσε ότι: 

1. ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

Η προσφορά της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ διότι κατατέθηκε σύμφωνα με τους 

όρους τη διακήρυξης και τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών.  

 

2. ΑΡΗΤΗ ΑΕ 

Η προσφορά της εταιρείας ΑΡΗΤΗ ΑΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι στην τεχνική προσφορά και ειδικότερα στην 

προδιαγραφή με α/α 14 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ» όπως προκύπτει από τις παραπομπές του φύλλου 

συμμόρφωσης και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, υπάρχουν μεν προσυνδεδεμένες γραμμές, όμως ΔΕΝ είναι τύπου 

κασέτας που απαραιτήτως συμπεριλαμβάνει και φίλτρο ενοποιημένα, ώστε να τοποθετείται σαν κασέτα και να μην 

χρειάζεται να κάνει τις συνδέσεις φίλτρου – γραμμών ο εντατικολόγος. Πουθενά στο Εγχειρίδιο Χρήσης δεν 

αναφέρεται η μορφή αναλωσιμών τύπου κασέτας. 

Ε) Στη συνέχεια η επιτροπή σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης προχώρησε στην αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας  ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ της οποίας η τεχνική προσφορά έγινε 

αποδεκτή. 

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

προσφοράς της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που έγινε αποδεκτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗ

ΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛ

ΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗ

ΤΑΣ 

ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ   

ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜ

ΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ

ΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

i  =  1 

Απαιτήσεις 

α/α 1 έως 

α/α 10 

12% 120 14,4 

Η αυτονομία της μπαταρίας 10-30 

λεπτών δίνει ασφάλεια σε 

περίπτωση τυχαίας αποσύνδεσης 

ρεύματος ή διακοπής.  

ΑΔΑ: ΨΟΚ246907Φ-Λ6Α
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i  =  2 
Απαίτηση 

α/α 11 
11% 100 11   

i  =  3 
Απαίτηση 

α/α 12 
7% 100 7   

i  =  4 

Απαιτήσεις 

με α/α 13, 

14,15 

12% 120 14,4 

Ο τύπος κασέτας φίλτρου και 

γραμμών είναι εύχρηστος για τον 

εναττικολόγο και βοηθά στην άμεση 

έναρξη του priming καθώς δεν 

χρειάζεται να απαιτηθεί 

επιπρόσθετος χρόνος για την 

σύνδεση γραμμών - φίλτρου στο σετ 

φίλτρου. 

i  =  5 
Απαιτήσεις 

με α/α 16-22 
15% 110 16,5 

Η ροή έγχυσης της ηπαρίνης από 

την αντλία έχει μεγαλύτερο εύρος 

i  =  6 
Απαιτήσεις 

με α/α 23-28 
13% 120 15,6 

Έχει μεγαλύτερη αυτονομία στην 

μπαταρία. Επίσης, προσφέρει 

επιλογές συνδεσιμότητας με 

Σειριακή θύρα επικοινωνίας και με 

θύρα Ethernet. 

i  =  7 

Χρόνος 

ποσοτικής 

και 

ποιοτικής 

Παράδοσης: 

90 ημέρες 

3% 120 3,6 
O χρόνος ποσοτικής και ποιοτικής 

παράδοσης είναι 30 ημέρες 

i  =  8 

Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης 

για τους 

χρήστες και 

τεχνικούς 

ΒΙΤ 

4% 120 4,8 

Δίνει περισσότερες εκπαιδεύσεις 

από τις ζητούμενες χωρίς 

περιορισμό 

i  =  9 

Εγγύηση 

καλής 

λειτουργίας : 

Διάρκεια 

(τουλάχιστον 

3 έτη) 

15% 120 18 Εγγύηση καλής λειτουργίας 5 έτη 

i  = 10 
Περίοδος 

πλήρους 
8% 100 8   
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συντήρησης 

– επισκευών 

            

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΠΑΞΤΕΡ 

ΕΛΛΑΣ 

ΕΠΕ  

113,3   

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

κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Περίφανος Σπυρίδων  

2. Παραφόρου Θεονίκη  

3.  Ήππα Βασιλική » 

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 2: MHXANHMA ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» με 

αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71569) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με 

κωδικό ΟΠΣ 5022174. 

 

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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