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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 47ες/10-12-2020 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 10 Δεκεμβπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Πέμπηη και
ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν,
μεηά ηην απιθμ. ππυη: 30209/7-12-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλυν, ζςνήλθαν ζε Σακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Ανηιππόεδπο ηος Δ.. κ. Παναγιώηος Γεώπγιο ,
ηον κ. Γιαννακό Κυνζηανηίνο, 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
Ανηιπποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος κ. Παναγιώηος Γευπγίος , αποθάζιζε ηα
παπακάηυ ζύμθυνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι
ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 1058
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ηος
Ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ππομήθεια και εγκαηάζηαζη « Ακηινογπαθικού
μησανήμαηορ τηθιακού DR»

Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππυη. 29585/1-12-2020 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ ηος
Ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ππομήθεια και εγκαηάζηαζη « Ακηινογπαθικού
μησανήμαηορ τηθιακού DR», η οποία έσει υρ εξήρ;
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σο ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
2. Σθν υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ
των Τποδομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ
2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5022174
3. Σθν υπ’αριθμ. 4844/19-12-2019 Απόφαςη Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ ςχετικά με τθν
1θ τροποποίθςθσ τθσ Πράξθσ με κωδικό ΟΠ 5022174 και τθν διάςπαςθ του Τποζργου
4 ςτα Τποζργα 7 & 8 ωσ εξισ: ΤΠΟΕΡΓΟ 7: Φορθτό Ακτινοςκοπικό c-arm ορκοπεδικό,
ΤΠΟΕΡΓΟ 8: « Ακτινογραφικό Μθχάνθμα Ψθφιακό DR (με ανάρτθςθ οροφισ)»
4. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 ζγγραφο τησ ΕΤΔΕΠ Θεςςαλίασ ςχετικά με
«Προϊκθςθ ζργων Εξοπλιςμϊν Τγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ΠΕΠ.Θ ςτο
πλαίςιο και με τουσ κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω
κορωνοϊοφ»
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5. Tθν υπϋαριθμ. 307/13/4-5-2020 Απόφαςη Διοικητικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:
6H3Λ46907Φ-ΟΣΗ) του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ Προϊκθςθ του
ΤΠΟΕΡΓΟΤ 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. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 17898/21-7-2020 Τπόμνημα τησ εταιρείασ MEDITECHNIK MON
IKE επί τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ (διαβιβάςτθκε ςτθν
επιτροπι με το υπ’αρ. πρωτ. 17912/21-7-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμθκειϊν)
10. Σα 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 & ΑΠ. Γ.
ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ αντίςτοιχα (διαβιβάςτθκαν ςτθν επιτροπι με το υπ’αρ. πρωτ.
18613/29-7-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμθκειϊν)
11. Σο 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 Προμθκειϊν)
12. Σο 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 Προμθκειϊν)
13. Σθν 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. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 24877/13-10-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμθκειϊν
(Διαγωνιςμοί) με το οποίο διαβιβάηεται θ υπ’αρικμ. 832/37/7-10-2020 Απόφαςθ Δ
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ.
15. Σθν υπ’αριθμ. πρωτ. 912/39/30-10-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΨΕ346907Φ-ΘΧΣ)
οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
16. Σθν υπ’αριθμ. 956/41/10-11-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: Ψ44Θ46907Φ-1ΛΜ) ζγκριςθσ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
17. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 27843/11-11-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμηθειϊν
(Διαγωνιςμοί) ςχετικό με κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
18. Σο από 30/11/2020 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 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 Σετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ϊρα 11:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αριθμ. πρωτ.28838 /2311-2020 πρόςκληςη μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ
θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 14775/11-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΣ146907Φ-ΜΚΣ)
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. Περίφανοσ πυρίδων (υντ. Δ/ντθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ - τακτικό μζλοσ)
2.Σςουρβάκασ τζφανοσ (Δ/ντθσ Ορκοπεδικισ – τακτικό μζλοσ)
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3. Ματςάγγα Φωτεινι (ΣΕ Ραδιολογίασ – Ακτινολογίασ - τακτικό μζλοσ)
Θ επιτροπή διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζθηκε ςε νόμιμη απαρτία
και αφοφ ζλαβε υπόψη τησ:
1. τθν υπϋαριθμ. 307/13/4-5-2020 (ΑΔΑ: 6Θ3Λ46907Φ-ΟΣΗ) Απόφαςη Δ του
Νοςοκομείου, ςχετικι με προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 8 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ
λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ,
2. 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,
3. τθν υπϋαριθμ. 22/2020 Διακήρυξη,
4. τισ υπ’αριθμ. πρωτ. 15410/18-6-2020 & 15658/22-6-2020 Διευκρινίςεισ επί τθσ
υπ’αριθμ. 22/2020 Διακήρυξησ,
5. τθν υπ’αριθμ. 832/37/7-10-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: 6Θ4Ψ46907Φ-Μ2Γ) ζγκριςθσ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν,
6. την υπ’αριθμ. 912/39/30-10-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΨΕ346907Φ-ΗΧΣ) οριςμοφ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
7. Σθν υπ’αριθμ. 956/41/10-11-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: Ψ44Θ46907Φ-1ΛΜ) ζγκριςθσ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
8. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 27843/11-11-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμηθειϊν
(Διαγωνιςμοί) ςχετικό με κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
9. Σα υπ’αρικμϋπρωτ. 28753/20-11-2020 Δικαιολογητικά κατακφρωςησ που κατζκεςε θ
εταιρεία ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ
10. και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ
εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ (Α/Α ΕΘΔΘ 177861).
Η επιτροπι εξζταςε το φάκελο των δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ τησ εταιρείασ ΑΠ. Γ.
ΠΑΠΟΤΔΘ & ΤΙΟ ΑΕ και διαπίςτωςε ότι αυτά κατατζκθκαν ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα
τθσ διακιρυξθσ και γίνονται ΔΕΚΣΑ.
Ωσ εκ τοφτου και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ όπωσ αναφζρκθκαν
ανωτζρω κακϊσ και τθν προςφορά τθσ εταιρείασ 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 ωσ εξήσ:
Προςφερόμενη τιμή προμήθειασ και εγκατάςταςησ
χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ:
Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ χωρίσ ΦΠΑ:
Ζτη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ (ρ):

110.000,00€
8.000,00€
4

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ : 118.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ
146.320,00€ με ΦΠΑ
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται για ζγκριςθ ςτο Δ.
ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1. Περίφανοσ πυρίδων
2.Σςουρβάκασ τζφανοσ
3. Ματςάγγα Φωτεινι
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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 δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ 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 Αληηπρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ
Παλαγηώηοσ Γεώργηος
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Γιαννακόρ Κυνζηανηίνορ
Μςλυνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2020.12.14

Παπαβαζιλείος ηςλιανή

