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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της υπ’ αριθμ. 3ης/6-2-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
Στα Τρίκαλα σήμερα την 6 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ. 3349/4-2-2020
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. Τσίγκας Αθανάσιος, Προϊστάμενος Διοικητικής- Οικονομικής Υπηρεσίας (παρέστει κατά την
συζήτηση του 32ου 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 57

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης Ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των
ορίων για την προμήθεια «Λαπαροσκοπικού συστήματος, πλήρες, τεμάχια δύο (2)»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ’ όψη:
1. Την αριθμ. πρωτ. 2669/29-1-2020 εισήγηση του Οικονομικού τμήματος με θέμα: «Έγκριση
Πρακτικού Αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την
προμήθεια «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ (2) ΔΥΟ»

με αριθμό

Διακήρυξης 34019/2019 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80943).
Προϋπολογισμός δαπάνης 243.820,00€ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου της παροχής υπηρεσιών
πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1ο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και των
δικαιωμάτων προαίρεσης.
Κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής.», 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)» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό σύστημα υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
3. Την υπ’αριθμ.306/13ης /5-5-2017 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6Ε9Β46907Φ-Θ53) του Νοσοκομείου με την
οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ2)»
4. Την υπ΄αριθμ.811/26ης/27-9-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 62ΨΖ46907Φ-Ξ7Ε) του Νοσοκομείου με την
οποία εγκρίθηκαν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές.
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 5 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ,
ΤΕΜΑΧΙΑ (2) ΔΥΟ» συνολικού προϋπολογισμού 144.000,00€
6. Το γεγονός ότι το ύψος της συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης των Υπηρεσιών πλήρους
συντήρησης και επισκευής για «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ (2) ΔΥΟ»
ορίζεται στο ποσό των 14.260,00€.
7. Την υπ’αριθμ.πρωτ.4286/19-11-2019 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο
«Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Συστήματος, πλήρες, τεμάχια (2) δύο» Α/Α 5 της πράξης με MIS 5022174.
8. Την υπ΄αριθμ.986/32ης/21-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΠ2Φ46907Φ-ΗΜΞ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική
με την έγκριση του Σχεδίου Διακήρυξης και της Διενέργειας του Διαγωνισμού.
9. Την υπ΄αριθμ.34019/2019 Διακήρυξη (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80943).
10. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.1906/21-1-2020 επιστολή της εταιρείας KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μ.Ε.Π.Ε.
11. Το από 28/1/2020 Πρακτικό Αποσφράγισης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια
«ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ(2)».
12. Το γεγονός ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου προμήθειας
μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2014-2020, απαιτεί την αντίστοιχη έγκριση από την ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:
1. Την ΜΑΤΑΙΩΣΗ του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού λόγω μη υποβολής Προσφορών,
2. Την επανεξέταση του προϋπολογισμού προμήθειας «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ(2).
3. Την επανεξέταση του προϋπολογισμού Συντήρησης του Συστήματος.
4. Την Επανάληψη της Διαγωνιστικής διαδικασίας. »
2. Το πρακτικό της επιτροπής ήτοι:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ(2)» με αριθμό Διακήρυξης 34019/2019 (α/α
ΕΣΗΔΗΣ 80943).
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Προϋπολογισμός δαπάνης 243.820,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων της παροχής υπηρεσιών πλήρους
συντήρησης και επισκευής για το 1ο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Αναλυτικά:
1. Προμήθεια ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ (2): 144.000,00€ με ΦΠΑ
2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1ο έτος μετά την λήξη εγγύησης καλής
λειτουργίας: 14.260,00€ με ΦΠΑ
3. Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής
λειτουργίας και του 1ου έτους συντήρησης: 85.560,00€ 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/S235-575334
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005994586)
B. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΗΒΣ46907Φ-ΨΛ4)
- Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (10-12-2019)
- Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ (10-12-2019)
Γ. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005994589)
- ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 80943)
- 5η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ( www.dypethessaly.gr)
- ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr )
Στα Τρίκαλα την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών
(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.35082/11-12-2019 πρόσκληση μελών
επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ.πρωτ.34992/11-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ3Υ46907Φ-ΝΥΩ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:
1. Παπαγόρας Δημήτριος (Τακτικό μέλος)
2. Παναγιώτου Δημήτριος (τακτικό μέλος)
3. Κοτζακοζίδης Κοσμάς (Τακτικό μέλος)
Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της,
την υπ΄αριθμ.986/32ης/21-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΠ2Φ46907Φ-ΗΜΞ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με τη
διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την υπ΄αριθμ.34019/2019 Διακήρυξη (α/α ΕΣΗΔΗΣ 80943) και τις
διατάξεις του Ν.4412/2016,
προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών) και διαπίστωσε ότι για τον παρόντα διαγωνισμό δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
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Σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016 βάσει του οποίου ο Διαγωνισμός απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφοράς, την
υπ΄αριθμ.1906/21-1-2020 επιστολή της εταιρείας KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Ε.Π.Ε και της
απόλυτης αναγκαιότητας προμήθειας ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΩΝ ΛΑΠΑΡΑΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για τις
ανάγκες των χειρουργείων προτείνει:
1. Την επιτακτική ανάγκη επανεξέτασης και έγκρισης αύξησης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης από
144.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (116.129,03€ χωρίς ΦΠΑ) σε 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ(225.806,45€ χωρίς ΦΠΑ).
2. Την μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού παροχής πλήρους συντήρησης και επισκευής για τον ανωτέρω
εξοπλισμό(ήτοι 14.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από το αρχικό 10% σε 3% επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας του ανωτέρω συγκροτήματος (ήτοι 4.320,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ) λόγω του ότι, η λειτουργία των Λαπαροενδοσκοπικών Μονάδων δεν απαιτεί κάποιας μορφής συχνής
συντήρησης όπως συμβαίνει με άλλους Τεχνολογικούς Ιατρικούς Εξοπλισμούς που έχουν ως προϋπόθεση σωστής
λειτουργίας, την ανά τακτά χρονικά διαστήματα συντήρησή τους.
3. Την

ταχεία επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ (2)» με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σε ότι αφορά τον
προϋπολογισμό τόσο της προμήθειας όσο και της ετήσιας συντήρησης.
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. Παπαγόρας Δημήτριος (Τακτικό μέλος)
2. Παναγιώτου Δημήτριος (τακτικό μέλος)
3. Κοτζακοζίδης Κοσμάς (Τακτικό μέλος)»
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
1. Εγκρίνει ως έχει το πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των
ορίων για την προμήθεια «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ (2) ΔΥΟ» με
αριθμό Διακήρυξης 34019/2019 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80943), σύμφωνα με το οποίο ματαιώνεται ο εν λόγω
διαγωνισμός, λόγω μη υποβολής Προσφορών.
2. Την έγκριση της αύξησης της προϋπολογιζόμενης δαπάνης από 144.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ (116.129,03€ χωρίς ΦΠΑ) σε 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(225.806,45€
χωρίς ΦΠΑ).
3. Την μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού παροχής πλήρους συντήρησης και επισκευής για
τον ανωτέρω εξοπλισμό (ήτοι 14.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) από το αρχικό 10% σε 3%
επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της προμήθειας του ανωτέρω συγκροτήματος (ήτοι 4.320,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) λόγω του ότι, η λειτουργία των Λαπαροενδοσκοπικών Μονάδων δεν
απαιτεί κάποιας μορφής συχνής συντήρησης όπως συμβαίνει με άλλους Τεχνολογικούς Ιατρικούς
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Εξοπλισμούς που έχουν ως προϋπόθεση σωστής λειτουργίας, την ανά τακτά χρονικά διαστήματα
συντήρησή τους.
4. Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ (2)» με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σε ότι αφορά
τον προϋπολογισμό τόσο της προμήθειας όσο και της ετήσιας συντήρησης.

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIA GKAGKAMANOU
Ημερομηνία: 2020.02.18 13:36:05 EET

