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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 41εο/10-11-2020 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 10 Νοεμβπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σπίηη και ώπα
8.30 μ.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν, μεηά ηην
απιθμ. ππυη: 27582/9-11-2020

ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού

ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλυν, ζςνήλθαν ζε Σακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον κ. Κυνζηανηίνο Γπηγοπίος, ππόεδπο ηος Δ..,
ηον κ. Παναγιώηος Γεώπγιο , Ανηιππόεδπο ηος Δ.., ηην κ. πςποπούλος Εςαγγελία,
αναπληπυμαηικό 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
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ΘΕΜΑ 4ν Εθηόο εκεξ. δηάηαμεο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ οικονομικών
πποζθοπών ηος ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη
Ακηινογπαθικού μησανήμαηορ τηθιακού DR»
Σίζεηαη ππόψε ηνπ Δ.:
1. Η απιθμ. ππυη. 27640/9-11-2020 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ οικονομικών πποζθοπών ηος ηλεκηπονικού
διαγυνιζμού για «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Ακηινογπαθικού μησανήμαηορ
τηθιακού DR» (με ανάρηηζη οροθής» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) με αρ. Διακ. 22/2020
(Α/Α ΕΗΔΗ 80443) ζηο πλαίζιο σλοποίηζης ηοσ ΕΠΑ 2014-2020 με κωδ.
MIS 5022174, με ηοσς κανόνες / νομοθεζία περί έκηακηης ζσνθήκης λόγω
κορωνοϊού » , η οποία έσει υρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψη:
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)»
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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.
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. 18658/30-7-2020 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. Τθν υπ’αριθμ. 832/37/7-10-2020 Απόφαςη Δ ζγκριςθσ πρακτικοφ αξιολόγθςθσ
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του διαγωνιςμοφ με αρ. διακ.
22/2020
14. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 24877/13-10-2020 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν
(Διαγωνιςμοί) με το οποίο διαβιβάηεται θ υπ’αρικμ. 832/37/7-10-2020 Απόφαςθ ΔΣ
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ.
15. Τθν υπ’αριθμ. πρωτ. 912/39/30-10-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΨΕ346907Φ-ΘΧΣ)
οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
16. Το από 9/11/2020 πρακτικό αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 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)
τα Σρίκαλα την Πζμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ϊρα 11:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν
(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αριθμ. πρωτ. 26856/2-11-2020 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
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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’αριθμ. 22/2020 Διακήρυξησ, τθν υπ’αριθμ. 832/37/7-102020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: 6Θ4Ψ46907Φ-Μ2Γ) ζγκριςθσ πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν, την υπ’αριθμ. 912/39/30-10-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ:
ΩΨΕ346907Φ-ΗΧΤ) οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν και τισ διατάξεισ
του Ν.4412/2016 προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ
εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ (Α/Α ΕΘΔΘ 177861) θ τεχνικι προςφορά τθσ οποίασ ζγινε
δεκτι ςτο προθγοφμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 832/37/7-10-2020
Απόφαςθ ΔΣ.
Η επιτροπι εξζταςε το φάκελο τησ Οικονομικήσ Προςφοράσ τησ εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ &
ΤΙΟ ΑΕ και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκε ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ διακιρυξθσ. Στθ ςυνζχεια θ
επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πίνακεσ Ρ1 και Ρ2 κατζγραψε τισ τιμζσ ωσ κάτωκι:
1. ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ
Προςφερόμενη τιμή χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ (Π):
110.000,00€
Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ χωρίσ ΦΠΑ (Σ): 8.000,00€
υνολική Σιμή πλήρουσ υντήρηςησ Επιςκευήσ μετά την
λήξη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()
48.000,00€
Ζτη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ (ρ):
4
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω τιμζσ, τθν βακμολογία επί των τεχνικϊν
προςφορϊν προχϊρθςε ςτθν βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τθσ
διακιρυξθσ.
Ειδικότερα, η επιτροπή προχϊρηςε ςτον υπολογιςμό τησ ανηγμζνησ τιμήσ φγκριςησ (Λ) ςφμφωνα
με τον τφπο:
Συνολικι τιμι προςφοράσ (KJ)
Λj
=
Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (ΣΒj)
(ΤΥΡΟΣ 3)
Ππου
KJ θ Συνολικι Τιμι Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ, θ οποία δίδεται από τον τφπο:
KJ= ΠJ+ j*0,75 = ΠJ + *Σ1J*(10-ρJ)+ *0,75 (ΣΤΠΟ 4)
ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)*
ΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Π)
ΣΙΜΗ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ (Σ)
ΕΣΗ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ)

115,5
110.000,00€
8.000,00€
4

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ ()

48.000,00€

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ)

146.000,00€

ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ) (ΣΤΠΟ 3)
1264,069264
* Θ βαθμολογία τησ τεχνικήσ προςφοράσ προζκυψε κατά την αξιολόγηςη των τεχνικϊν
προςφορϊν (βλ. την υπ’αριθμ. 832/37/7-10-2020 Απόφαςη Δ ζγκριςησ πρακτικοφ αξιολόγηςησ
δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ και τεχνικών προςφορών)
Με βάςη τα ανωτζρω η επιτροπή προτείνει την Προμήθεια και Εγκατάςταςη ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ
ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΨΘΦΙΑΚΟΤ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΣΘΘ ΟΡΟΦΘ)καθϊσ και την ανάθεςη του πρϊτου
ζτουσ ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ ςτην εταιρεία ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ &
ΤΙΟ ΑΕ
Στθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα μζλθ τθσ
επιτροπισ και κατατίκεται για ζγκριςθ ςτο ΔΣ προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ διαγωνιςτικι διαδικαςία:
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ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1. Ρερίφανοσ Σπυρίδων
2.Τςουρβάκασ Στζφανοσ
3. Ματςάγγα Φωτεινι

Σν Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , αθνύ έιαβε ππόψε ηα παξαπάλω
Καη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Εγκπίνει υρ έσει ηο ππακηικό
αξιολόγηζηρ οικονομικών πποζθοπών ηος
ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Ακηινογπαθικού
μησανήμαηορ τηθιακού DR» (με ανάπηηζη οποθήρ» (ΤΠΟΕΡΓΟ 8) με απ. Διακ.
22/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 80443) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 2014-2020 με
κυδ. MIS 5022174, με ηοςρ κανόνερ / νομοθεζία πεπί έκηακηηρ ζςνθήκηρ λόγυ
κοπυνοφού » .
Η αλωηέξω απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Κωλζηαληίλνο Π. Γξεγνξίνπ
Σα κέιε

Η γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ

Παναγιώηος Γεώπγιορ
πςποπούλος Εςαγγελία
Μςλυνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2020.11.10

Παπαβαζιλείος ηςλιανή

