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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 37ες/7-10-2020 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 7 Οκηυβπίος 2020 ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σεηάπηη και ώπα 3.00 μ.μ.
ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν, μεηά ηην απιθμ. ππυη: 24185/510-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλυν, ζςνήλθαν ζε
ηακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον κ. Κυνζηανηίνο Γπηγοπίος,
ππόεδπο ηος Δ.., ηον κ. Παναγιώηος

Γεώπγιο , Ανηιππόεδπο ηος Δ.., ηον κ. Κυνζηανηίνο

Γιαννακό, ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλυνά ηέθανο, ηακηικό μέλορ , ηην κ. Κόζςβα ηαςπούλα ,
ηακηικό μέλορ και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος ηςλιανήρ , Γπαμμαηέυρ ηος Δ.
Σο ςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηυζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος πποέδπος ηος
Διοικηηικού ςμβοςλίος κ. Κυνζηανηίνος Γπηγοπίος, αποθάζιζε ηα παπακάηυ ζύμθυνα με ηα
θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη:

ΑΠΟΦΑΗ

832

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών για ππομήθεια και εγκαηάζηαζη «
ακηινογπαθικού μησανήμαηορ τηθιακού DR»

Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππυη. 23325/25-9-2020 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με έγκπιζη
ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών για ππομήθεια και εγκαηάζηαζη « ακηινογπαθικού
μησανήμαηορ τηθιακού DR», η οποία έσει υρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
2. Τθν υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του Ρεριφερειάρχθ
Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ των Υποδομϊν του Γενικοφ
Νοςοκομείου Τρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριφερειακό
επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5022174
3. Τθν υπ’αριθμ. 4844/19-12-2019 Απόφαςη Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ ςχετικά με τθν 1θ
τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με κωδικό ΟΡΣ 5022174 και τθν διάςπαςθ του Υποζργου 4 ςτα Υποζργα 7
& 8 ωσ εξισ: ΤΠΟΕΡΓΟ 7: Φορθτό Ακτινοςκοπικό c-arm ορκοπεδικό, ΤΠΟΕΡΓΟ 8: « Ακτινογραφικό
Μθχάνθμα Ψθφιακό DR (με ανάρτθςθ οροφισ)»
4. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 ζγγραφο τησ ΕΤΔΕΠ Θεςςαλίασ ςχετικά με «Ρροϊκθςθ ζργων
Εξοπλιςμϊν Υγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ΡΕΡ.Θ ςτο πλαίςιο και με τουσ κανόνεσ /
νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ»
5. Tθν υπϋαριθμ. 307/13/4-5-2020 Απόφαςη Διοικητικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: 6H3Λ46907Φ-ΟΣΗ) του ΓΝ
Τρικάλων με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ Ρροϊκθςθ του ΥΡΟΕΓΟΥ 8 & 11 με ςυντομευμζνεσ
προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ.
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6. τθν υπϋαριθμ. 389/18/27-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ9Τ46907Φ-8ΞΘ) Απόφαςη Δ του Νοςοκομείου, ςχετικι
με τθν ζγκριςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ με τουσ κανόνεσ νομοκεςία
περί ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ,
7. τθν υπϋαριθμ. 22/2020 Διακήρυξη,
8. τισ υπ’αριθμ. πρωτ. 15410/18-6-2020 & 15658/22-6-2020 Διευκρινίςεισ επί τθσ υπ’αρικμ. 22/2020
Διακιρυξθσ
9. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 17898/21-7-2020 Τπόμνημα τησ εταιρείασ MEDITECHNIK MON IKE επί τθσ
προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ (διαβιβάςτθκε ςτθν επιτροπι με το υπ’αρ.
πρωτ. 17912/21-7-2020 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν)
10. Τα υπ’αριθμ. πρωτ. 18605/29-7-2020 & 18606/29-7-2020 Τπομνήματα τησ εταιρείασ MEDITECHNIK
MON IKE επί τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ KMS MEDICAL IKE & ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
αντίςτοιχα (διαβιβάςτθκαν ςτθν επιτροπι με το υπ’αρ. πρωτ. 18613/29-7-2020 ζγγραφο του
Γραφείου Ρρομθκειϊν)
11. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 18647/30-7-2020 Τπόμνημα τησ εταιρείασ KMS MEDICAL IKE επί τθσ προςφοράσ
τθσ εταιρείασ MEDITECHNIK MON IKE (διαβιβάςτθκε ςτθν επιτροπι με το υπ’αρ. πρωτ. 18658/30-72020 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν)
12. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 19221/6-8-2020 Τπόμνημα τησ εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ επί τθσ
προςφοράσ των εταιρειϊν MEDITECHNIK MON IKE & KMS MEDICAL IKE (διαβιβάςτθκε ςτθν
επιτροπι με το υπ’αρ. πρωτ. 19235/6-8-2020 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν)
13. Το από 25/9/2020 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν
προςφορϊν του ΥΡΟΕΓΟΥ 8

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ
μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΨΘΦΙΑΚΟΤ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΣΘΘ ΟΡΟΦΘ)» με αρικμό Διακήρυξησ 22/2020 (Α/Α
ΕΘΔΘ 80443)

Προχπολογιςμόσ δαπάνησ 321.140,00 ΕΥΩ με ΦΡΑ ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και των
δικαιωμάτων προαίρεςθσ. Αναλυτικά:
1. Προμήθεια και εγκατάςταςη ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΨΘΦΙΑΚΟΤ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΣΘΘ
ΟΡΟΦΘ): 230.000,00€ με ΦΡΑ
2. Παροχή υπηρεςιϊν πλήρουσ ςυντήρηςησ και επιςκευήσ για το 1ο ζτοσ μετά την λήξη εγγφηςησ καλήσ
λειτουργίασ: 13.020,00€ με ΦΡΑ
3. Δικαίωμα προαίρεςησ για υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ καλήσ
λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντήρηςησ: 78.120,00€ με ΦΡΑ
Κριτήριο κατακφρωςησ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ - τιμισ.
Ο διαγωνιςμόσ δημοςιεφθηκε:
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A. ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ
- Αρικμόσ δθμοςίευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: 2020/S110-266522
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006844986)
B. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ (αρ. πρωτ. 14467/5-6-2020)
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ8ΒΑ46907Φ-ΘΜ6)
- Εφθμερίδα ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (11/6/2020)
- Εφθμερίδα Η ΕΕΥΝΑ (11/6/2020)
Γ. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC006845042)
- 5θ Υ.Ρε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)
- ΓΝ ΤΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr )

τα Σρίκαλα την Πζμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ϊρα 10:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν
(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αριθμ. πρωτ. 14854/11-6-2020 πρόςκληςη μελϊν
επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ.
πρωτ. 14775/11-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΤ146907Φ-ΜΚΤ) Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. Ρερίφανοσ Σπυρίδων (Συντ. Δ/ντθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ - τακτικό μζλοσ)
2.Τςουρβάκασ Στζφανοσ (Δ/ντθσ Ορκοπεδικισ – τακτικό μζλοσ)
3. Ματςάγγα Φωτεινι (ΤΕ αδιολογίασ – Ακτινολογίασ - τακτικό μζλοσ)
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ ζλαβε
υπόψθ τθσ, τθν υπϋαριθμ. 307/13/4-5-2020 (ΑΔΑ: 6Θ3Λ46907Φ-ΟΣΗ) Απόφαςη Δ του Νοςοκομείου,
ςχετικι με προϊκθςθ του ΥΡΟΕΓΟΥ 8 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων
εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, τθν υπϋαριθμ. 389/18/27-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ9Τ46907Φ-8ΞΘ)
Απόφαςη Δ του Νοςοκομείου, ςχετικι με τθν ζγκριςθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ με τουσ κανόνεσ νομοκεςία περί ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ, τθν υπϋαριθμ.
22/2020 Διακήρυξη, τισ υπ’αριθμ. πρωτ. 15410/18-6-2020 & 15658/22-6-2020 Διευκρινίςεισ επί τθσ
υπ’αρικμ. 22/2020 Διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι
αποςφράγιςθ του διαγωνιςμοφ (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν)

τον διαγωνιςμό κατατζθηκαν εμπρόθεςμα τρεισ (3) προςφορζσ ωσ κάτωθι:
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α/α

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΕΘΔΘ

1

KMS MEDICAL IKE

177665

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ
ΚΑΣΑΘΕΘ
ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ
ΕΝΣΤΠΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

26/6/2020
16206/30-6-2020
15:22:26
26/6/2020
2

ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ

177861

16105/29-6-2020
16:31:39
26/6/2020

3

MEDITECHNIK MON IKE

179066

16216/30-6-2020
16:39:36

Η εταιρεία KMS MEDICAL IKE ζςτειλε μζςω ΕΣΗΔΗΣ τθν 2/7/2020 (θμζρα αποςφράγιςθσ του
διαγωνιςμοφ), ζγγραφο (αρ. πρωτ. 16519/3-7-2020) ςχετικό με ερϊτθμα επί τθσ ανταγωνιςτικισ
προςφοράσ με α/α ΕΣΗΔΗΣ 179066 κακϊσ είχε χαρακτθριςτεί ωσ εμπιςτευτικι ςτο ςφνολό τθσ.
Το ερϊτθμα αυτό διαβιβάςτθκε ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ (με το υπ’αρικμ. πρωτ. 16688/6-7-2020
ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν) και θ επιτροπι με το υπ’αρικμ. πρωτ. 17431/14-7-2020 ζγγραφό τθσ
ηιτθςε ςχετικζσ διευκρινίςεισ από τθν εταιρεία MEDITECHNIK MON IKE (A/A ΕΣΗΔΗΣ 179066).
Το ερϊτθμα τθσ επιτροπισ διαβιβάςτθκε ςτθν εταιρεία με το υπ’αρικμ. πρωτ. 17433/14-7-2020 ζγγραφο
του Γραφείου Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) και θ εταιρεία MEDITECHNIK MON IKE απάντθςε με το
υπ’αρικμ. πρωτ. 17492/14-7-2020 ζγγραφό τθσ ότι το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των
εγγράφων τόςο τθσ τεχνικισ όςο και τθσ οικονομικισ προςφοράσ είχαν χαρακτθριςτεί εκ παραδρομισ ωσ
εμπιςτευτικά και παραχωροφςε τθν άδεια τθσ να αποχαρακτθριςτοφν.
Η εταιρεία KMS MEDICAL IKE ενθμερϊκθκε ςχετικά (με το υπ’αρικμ. πρωτ. 17900/21-7-2020 ζγγραφο) και
θ επιτροπι ςυνζχιςε τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ.

Κατά τθν διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ απζςτειλαν
ΥΡΟΜΝΗΜΑΤΑ επί των ανταγωνιςτικϊν προςφορϊν τα οποία διαβιβάςτθκαν ςτθν αρμόδια επιτροπι
προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ. Τα ΥΡΟΜΝΗΜΑΤΑ που ελιφκθςαν είναι τα κάτωκι:
1. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 17898/21-7-2020 Τπόμνημα τησ εταιρείασ MEDITECHNIK MON IKE επί τθσ
προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ (διαβιβάςτθκε ςτθν επιτροπι με το υπ’αρ.
πρωτ. 17912/21-7-2020 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν)
2. Τα υπ’αριθμ. πρωτ. 18605/29-7-2020 & 18606/29-7-2020 Τπομνήματα τησ εταιρείασ
MEDITECHNIK MON IKE επί τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ KMS MEDICAL IKE & ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ &
ΥΙΟΣ ΑΕ αντίςτοιχα (διαβιβάςτθκαν ςτθν επιτροπι με το υπ’αρ. πρωτ. 18613/29-7-2020 ζγγραφο
του Γραφείου Ρρομθκειϊν)
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3. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 18647/30-7-2020 Τπόμνημα τησ εταιρείασ KMS MEDICAL IKE επί τθσ
προςφοράσ τθσ εταιρείασ MEDITECHNIK MON IKE (διαβιβάςτθκε ςτθν επιτροπι με το υπ’αρ.
πρωτ. 18658/30-7-2020 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν)
4. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 19221/6-8-2020 Τπόμνημα τησ εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ επί τθσ
προςφοράσ των εταιρειϊν MEDITECHNIK MON IKE & KMS MEDICAL IKE (διαβιβάςτθκε ςτθν
επιτροπι με το υπ’αρ. πρωτ. 19235/6-8-2020 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν)

Λαμβάνοντασ υπόψη τα ανωτζρω η επιτροπή προχϊρηςε ςτην αξιολόγηςη των προςφορϊν και
διαπίςτωςε ότι:
1. Η εταιρεία KMS MEDICAL I.K.E. προςφζρει το ακτινοδιαγνωςτικό ςφςτθμα ακτινογράφθςθσ
(Radiography), του καταςκευαςτικοφ οίκου DRGEM Κορζασ μοντζλο GXR-68SD ωσ εξισ:
ΒΑΙΚΗ ΤΝΘΕΗ DRGEM GXR-SD
1. Υψίςυχνθ γεννιτρια ακτίνων-X (GXR-68) ελεγχόμενθ από μικροεπεξεργαςτι.
Μία (1) DRGEM - DXT14U Ακτινολογικι Λυχνία διπλοεςτιακι περιςτρεφόμενθσ ανόδου
2. Μία (1) PBT-6 Εξεταςτικι θλεκτροκίνθτθ τράπεηα για ακτινογραφίεσ ςϊματοσ
3. Μία (1) TS-CSA Ανάρτθςθ οροφισ για τθ ςτιριξθ τθσ ακτινολογικισ Λυχνίασ.
4. Μία (1) WBS-TM Κολόνα για ακτινογραφίεσ κϊρακοσ (ChestStand)
5. Εξαρτιματα ςτιριξθσ & τοποκζτθςθσ αςκενϊν κλπ
6. Ζνασ (1) Αςφρματοσ Ψηφιακόσ Ανιχνευτήσ Σεχνολογίασ FLAT PANEL PaxScan 4336W
7. Ζνασ (1) Ενςφρματοσ Ψηφιακόσ Ανιχνευτήσ Σεχνολογίασ FLAT PANEL PaxScan 4343R
8. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - DRGEM GXR-SD/CSD/USD
PREMIUM Series Digital Radiography System
2. Η εταιρεία ΑΠ.Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ Α.Ε., προςφζρει Ψθφιακό ακτινολογικό ςυγκρότθμα τφπου
CALYPSOτου καταςκευαςτικοφ οίκουGENERALMEDICALMERATEΙταλίασ, αποτελοφμενο από:
1. Γεννιτρια πολυκορυφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, OPERA G650DR ελεγχόμενθ από
μικροεπεξεργαςτζσ (microprocessor) και υψθλισ ςυχνότθτασ 450kHz.
2. Μονάδα Ακτίνων Χ Ανάρτθςθσ Οροφισ CALYPSO με Ακτινολογικι Λυχνία OPERA RX 600
3. Ακτινοδιαγνωςτικι Ανυψοφμενθ Σράπεηα CALYPSO πλζουςασ επιφάνειασ με Ψθφιακό Ανιχνευτι
τφπου PAXSCAN 4336W V4(C)
4. Όρκιο bucky CALYPSO με Ψθφιακό Ανιχνευτιτφπου PAXSCAN 4343R (C)
5. τακμό λιψθσ, αποκικευςθσ& επεξεργαςίασ ψθφιακϊν εικόνων OPERA D4000RAD του
καταςκευαςτικοφ οίκου GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.
3) Η εταιρεία MEDITECHNIC M.I.K.E.προςφζρει ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ DR (ΜΕ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΟΦΗ)μοντζλο Perform-X ATC του καταςκευαςτικοφ οίκου CONTROL-X, Ουγγαρίασ.

Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν και διαπίςτωςε ότι:

1. KMS MEDICAL I.K.E.
Η προςφορά τθσ εταιρείασ KMS MEDICAL I.K.E. ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ διότι:
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1). Δεν ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ τθσ παραγράφου Β4 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΩΝ τθσ διακιρυξθσ
αναφορικά με τθν εγγραφι δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου για τθν
διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κακότι όπωσ προζκυψε από τον ζλεγχο των εγγράφων
του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ ςχετικι εγγραφι διλωςθ του
καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου για τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ. Η εταιρεία KMS MEDICAL IKE όπωσ προκφπτει από τα ςχετικά ζγγραφα του φακζλου τεχνικισ
προςφοράσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ διανομζασ (Authorized Distributor) και ςυνεπϊσ δεν μπορεί να
βεβαιϊνει για λογαριαςμό του καταςκευαςτι DRGEM τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ.
2). Δεν ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ τθσ παραγράφου Δ2 των Δ. ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ τθσ διακιρυξθσ
αναφορικά με τθν κατάκεςθ επι ποινι απόρριψθσ πιςτοποιθτικϊν CEκαι ISOςειράσ 9000 του
καταςκευαςτι για τα μθ ιατροτεχνολογικα προϊόντα. Συγκεκριμζνα θ εταιρεία KMSMEDICALΙΚΕ όπωσ
προζκυψε από τον ζλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, δεν κατακζτει τα
πιςτοποιθτικά CEκαι ISOςειράσ 9000 κλιματιςτικισ μονάδασ 24000 btu τφπου inverter ςτον χϊρο εξζταςθσ
που αναφζρεται ςτθν τεχνικι τθσ προςφορά. Επιπροςκζτωσ δεν αναφζρει καταςκευαςτι και μοντζλο τθσ
κλιματιςτικισ μονάδασ 24.000 btu τφπου inverter ϊςτε να είναι δυνατι θ διαςταφρωςθ των τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ και τθσ καταλλθλόλθτασ τθσ για τθν απαιτοφμενθ χριςθ.
Κατόπιν των ανωτζρω η προςφορά τησ εταιρείασ KMS MEDICAL I.K.E, για το προςφερόμενο
ακτινοδιαγνωςτικό ςφςτημα ακτινογράφηςησ (Radiography), του οίκου DRGEM Κορζασ μοντζλο GXR68SD, ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ και δεν αξιολογείται περαιτζρω, λόγω τησ μη ςυμμόρφωςησ με τισ ανωτζρω
ουςιϊδεισ απαιτήςεισ τησ διακήρυξησ του διαγωνιςμοφ.
2. ΑΠΟΣΟΛΟ Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ
Η προςφορά τθσ εταιρείασ ΑΠΟΣΟΛΟ Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΕΚΣΗ καθώσ:
Α) Ππωσ προκφπτει από τον ελζγχου του ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ, θ προςφορά τθσ
ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ καλφπτει πλιρωσ όλεσ τθσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΟΙ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΑ,κλπ)
Β) Οι λοιποί οροί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ικανοποιοφνται πλιρωσ. Η τεχνικι προςφορά τθσ εταιρείασ
ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. καλφπτει και ςε οριςμζνα ςθμεία υπερκαλφπτει τισ τεχνικζσ προδιάγραφεσ
τθσ διακιρυξθσ.

3.MEDITECHNIC M.I.K.E
Η προςφορά τθσ εταιρείασ MEDITECHNIC M.I.K.E. ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ διότι:
1). Δεν ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ των παραγράφων Δ1 &Δ2 των Δ. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ τθσ διακιρυξθσ
αναφορικά με τθν κατάκεςθ επί ποινι απόρριψθσ πιςτοποιθτικϊν CE (οδθγία 93/42/ΕΕ) και ISO ςειράσ
13485 του καταςκευαςτι.
υγκεκριμζνα θ εταιρεία MEDITECHNIC M.Ι.Κ.Ε όπωσ προζκυψε από τον ζλεγχο των εγγράφων του
ΦΑΚΕΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΔΕΝ ζχει κατακζςει πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE (οδθγία 93/42/ΕΕ)
που να αναφζρει το ςυγκεκριμζνο μοντζλο CMP200DR τθσ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ, ΔΕΝ ζχει κατακζςει
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πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE που να αναφζρει το ςυγκεκριμζνο μοντζλο Varex RAD-60 τθσ Ακτινολογικισ
Λυχνίασ, ΔΕΝ ζχει κατακζςει πιςτοποιθτικά ISO 13485 για τουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ CPI & VAREX.

2). Δεν ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ τθσ παραγράφου Δ2 των Δ. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ τθσ διακιρυξθσ
αναφορικά με τθν κατάκεςθ επι ποινι απόρριψθσ πιςτοποιθτικϊν CE και ISO ςειράσ 9000 του
καταςκευαςτι για τα μθ ιατροτεχνολογικα προϊόντα. υγκεκριμζνα θ εταιρεία MEDITECHNICM.Ι.Κ.Ε όπωσ
προζκυψε από τον ζλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζχει κατακζςει
πιςτοποιθτικό ISO ςειράσ 9000 του καταςκευαςτικοφ οίκουDELLτου Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι με
θμερομθνία λιξθσ προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. υγκεκριμζνα θ
θμερομθνία λιξθσ του κατατικζμενου πιςτοποιθτικοφ ςειράσ ISO 9000 (dell-worldwide-iso9001.pdf) είναι θ
24θ Ιανουαρίου 2020.

3). Δεν ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ τθσ παραγράφου Δ2 των Δ. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ τθσ διακιρυξθσ
αναφορικά με τθν κατάκεςθ επι ποινι απόρριψθσ πιςτοποιθτικϊν CE και ISO ςειράσ 9000 του
καταςκευαςτι για τα μθ ιατροτεχνολογικα προϊόντα. υγκεκριμζνα θ εταιρεία MEDITECHNIC M.Ι.Κ.Ε όπωσ
προζκυψε από τον ζλεγχο των εγγράφων του ΦΑΚΕΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δεν κατακζτει τα
πιςτοποιθτικά CE και ISO ςειράσ 9000 κλιματιςτικισ μονάδασ 24000 btu τφπου inverter ςτον χϊρο
εξζταςθσ που αναφζρεται ςτθν τεχνικι τθσ προςφορά. Επιπροςκζτωσ δεν αναφζρει καταςκευαςτι και
μοντζλο τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ 24.000 btu τφπου inverter ϊςτε να είναι δυνατι θ διαςταφρωςθ των
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ και τθσ καταλλθλόλθτασ τθσ για τθν απαιτοφμενθ
χριςθ.
4). Δεν ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ τθσ παραγράφου Β4 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ τθσ διακιρυξθσ
αναφορικά με τθν εγγραφι δζςμευςθ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου για τθν
διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κακότι όπωσ προζκυψε από τον ζλεγχο των εγγράφων
του ΦΑΚΕΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ ςχετικι εγγραφι διλωςθ του
καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου για τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ για τθν προςφερόμενθ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ μοντζλο CMP200DR του καταςκευαςτικοφ οίκου
CPI Καναδά, τθν ακτινολογικι λυχνία RAD-60 του καταςκευαςτικοφ οίκου VAREX, τουσ ψθφιακοφσ
ανιχνευτζσ 1717SCCSGC/1717WCCWGC του καταςκευαςτικοφ οίκου RAYENCE. τθν κατατικζμενθ Διλωςθ
(Declaration) του καταςκευαςτικοφ οίκουControl X ΔΕΝ υπάρχει καμία αναφορά ςτα ανωτζρω
ςυγκεκριμζνα μζρθ του προςφερόμενου ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΟΤ DR (ΜΕ
ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΟΦΗ) Perform-X ATC. Επιπροςκζτωσ οφτε ςτα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ
οίκου ControlXΔεν υπάρχει ςαφισ αναφορά ςτα ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ μοντζλο CMP200DR του
καταςκευαςτικοφ οίκου CPI Καναδά, τθν ακτινολογικι λυχνία RAD-60 του καταςκευαςτικοφ οίκου VAREX,
τουσ ψθφιακοφσ ανιχνευτζσ 1717SCCSGC/1717WCCWGC του καταςκευαςτικοφ οίκου RAYENCE
Κατόπιν των ανωτζρω η προςφορά τησ εταιρείασ MEDITECHNIC M.Ι.Κ.Ε για το προςφερόμενο
ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΟΦΗ) μοντζλο Perform-X ATC του
καταςκευαςτικοφ οίκου CONTROL-X, Ουγγαρίασ, ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ και δεν αξιολογείται περαιτζρω, λόγω
τησ μη ςυμμόρφωςησ με τισ ανωτζρω ουςιώδεισ απαιτήςεισ τησ διακήρυξησ του διαγωνιςμοφ.
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Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ
ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ. Αναλυτικά θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου αλλά και θ Συνολικι βακμολογία (ΣΒ) των τεχνικϊν προςφορϊν
παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΡΙΣΘΡΙΟΤ

Γεννιτρια Ακτίνων

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

10%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. Γ.
ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ
ΑΕ

110

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ

11

Σο προςφερόμενο ςφςτθμα τθσ εταιρείασ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ διακζτει υψθλισ
ςυχνότθτασ 450kHz γεννιτρια ακτίνων Χ και μεγάλο
αρικμό ανατομικϊν προγραμμάτων (1.024).
Σο προςφερόμενο ςφςτθμα τθσ εταιρείασ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ διακζτει μεγάλο εφροσ
κινιςεων τθσ ανάρτθςθσ οροφισ και ςυγχρονιςμζνθ
κίνθςθ (autotracking) και ςτθν οριηόντια τράπεηα και
ςτο όρκιο bucky.

2

3

ΜονάδαΑκτίνωνΧ(Ανάρτθςθοροφισ)μεΑκτινολογικι
λυχνία

Ακτινοδιαγνωςτικι τράπεηα

10%

10%

120

120

12

12

Διακζτει μεγάλο εφροσ περιςτροφισ τθσ λυχνίασ.
Διακζτει μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα ανόδου λυχνίασ
(600kHU), μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα περιβλιματοσ
λυχνίασ (1860kHU), υψθλό ρυκμόκερμοαπαγωγισ
λυχνίασ (80kHU/min) και υψθλό
ρυκμόσκερμοαπαγωγισπεριβλιματοσ (48kHU/min).
Σο προςφερόμενο ςφςτθμα τθσ εταιρείασ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ διακζτει μεγάλο εφροσ
κινιςεων τθσ ακτινοδιαγνωςτικισ τράπεηασ, μεγάλο
εφροσ κακ’ φψοσ κίνθςθσ και υψθλι αντοχι ςε βάροσ
αςκενοφσ (250Kg).
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Α/Α

4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΡΙΣΘΡΙΟΤ

Πρκιο Bucκy

Σετ ψθφιακϊν ανιχνευτϊν για τραπζηι και Bucky

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

10%

16%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. Γ.
ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ
ΑΕ

115

120

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ

11,5

Σο προςφερόμενο ςφςτθμα τθσ εταιρείασ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ διακζτει μεγάλθ κακ’ φψοσ
κίνθςθ και κλίςθ του όρκιου Bucky

19,2

Το προςφερόμενο ςφςτθμα τθσ εταιρείασ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ διακζτει ςετ ψθφιακϊν
ανιχνευτϊν υψθλισ ανάλυςθσ (3052x3052 &
3032x2436 pixel), μικροφ μεγζκουσ pixel (139μm),
υψθλό παράγοντα DQE και AD conversion 16bit.

6

Στακμόσ λιψθσ,Αποκικευςθσ&
ΕπεξεργαςίασΨθφιακϊν εικόνων

10%

120

12

Σο προςφερόμενο ςφςτθμα τθσ εταιρείασ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ διακζτει μεγάλθοκόνθ 23"
multitouchdisplaycolor.Διακζτει μεγάλθ χωρθτικότθτα
αποκικευςθσ (2TB).Διακζτειδυνατότθτα ζωσ και
99x99 (9801) αποκθκευμζνων εξετάςεων με τθ χριςθ
αλγορίκμων επεξεργαςίασ πραγματικοφ χρόνου
εικόνασ που αναπτφςςονται ειδικά για κάκε
ανατομικό τμιμα.

7

Ραρελκόμενα

4%

100

4

Σο προςφερόμενο ςφςτθμα τθσ εταιρείασ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ διακζτει πλιρεσ ςετ
παρελκομζνων.

8

Χρόνοσ ποιοτικισ και ποςοτικισΡαράδοςθσ:
150θμζρεσ

3%

110

3,3

Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ προςφζρει χρόνο
ποιοτικισ και ποςοτικισ παράδοςθσ 130 θμζρεσ.

9

Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ γιατουσ
χριςτεσκαιΤεχνικοφσ ΒΙΤ

4%

120

4,8

Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ προςφζρει δφο
δωρεάν επιπλζον εκπαιδεφςεισ.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΡΙΣΘΡΙΟΤ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

10

Εγγφθςθκαλισλειτουργίασ:Διάρκεια(τουλάχιςτον3ζτθ)

15%

11

Ρερίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ - επιςκευϊν

8%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠ. Γ.
ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ
ΑΕ

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ

110

16,5

Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ προςφζρει
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ 4 ετϊν.

9,2

Η εταιρεία ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ δεςμεφεται να
διακζτει ςτο Νοςοκομείο ανταλλακτικά του
προςφερόμενου είδουσ για 12 ζτθ μετάτθν παράδοςθ
αυτοφ

115

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΒΠΑΠΟΤΔΘ ΑΕ)

115,5

Στθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.

ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1. Ρερίφανοσ Σπυρίδων
2.Τςουρβάκασ Στζφανοσ
3. Ματςάγγα Φωτεινι

ΑΔΑ: 6Θ4Ψ46907Φ-Μ2Γ

Σο Δ.. ηοσ Νοζοθοκείοσ , αθού έιαβε σπόψε ηα παραπάλω
Καη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε
Α π ο θ α ζ ί δ ε η οκόθωλα
Εγκπίνει υρ έσει ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ ηυν δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ και
ηεσνικών πποζθοπών ηος Ηλεκηπονικού Διαγυνιζμού μεικηήρ ζύμβαζηρ άνυ ηυν
οπίυν για ηην «Ππομήθεια και Εγκαηάζηαζη Ακηινογπαθικού μησανήμαηορ
Ψηθιακού DR (με ανάπηηζη οποθήρ» (ΤΠΟΕΡΓΟ 8) με απ. Διακ. 22/2020 (Α/Α
ΕΗΔΗ 80443) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 2014-2020
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ

Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Παναγιώηος Γεώπγιορ
Γιαννακόρ Κυνζηανηίνορ
Μςλυνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2020.10.12

Παπαβαζιλείος ηςλιανή

