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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Τηρ ςπ’ απιθμ. 49ες/23-12-2020 Σςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλυν
Σηα Τπίκαλα ζήμεπα ηην 23 Δεκεμβπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Τεηάπηη και
ώπα 11.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλυν,
μεηά ηην απιθμ. ππυη: 31973/23-12-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
Σςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Τπικάλυν, ζςνήλθαν ζε Έκηακηη ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Ανηιππόεδπο ηος Δ.Σ. κ. Παναγιώηος Γεώπγιο ,
ηον κ. Γιαννακό Κυνζηανηίνο, ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλυνά Σηέθανο, ηακηικό μέλορ ,
ηον κ. Τζιμπίδα Ηλία , αναπληπυμαηικό μέλορ και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος Σηςλιανήρ ,
Γπαμμαηέυρ ηος ΔΣ.
Το Σςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηυζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος
Ανηιπποέδπος ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος κ. Παναγιώηος Γευπγίος , αποθάζιζε ηα
παπακάηυ ζύμθυνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι
ζηην ππόζκληζη:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΠΟΦΑΗ 1126
ΘΕΜΑ 11ο: Διαβίβαζη ηηρ απιθμ. 1619/2020 απόθαζηρ ΑΕΠΠ επί ηηρ
πποδικαζηικήρ πποζθςγήρ ηηρ εηαιπείαρ GE Healthcare AE για ηην ππομήθεια και
εγκαηάζηαζη θοπηηού Ακηινοζκοπικού C-ARM Οπθοπεδικού.
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππυη. 31748/21-12-2020 ειζήγηζη ηος Τμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
διαβίβαζη ηηρ απιθμ. 1619/2020 απόθαζηρ ΑΕΠΠ επί ηηρ πποδικαζηικήρ
πποζθςγήρ ηηρ εηαιπείαρ GE Healthcare AE για ηην ππομήθεια και εγκαηάζηαζη
θοπηηού Ακηινοζκοπικού C-ARM Οπθοπεδικού , η οποία έσει υρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Έργων, Προμθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/EE και 2014/25/EE)».
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 και ςτθν οποία
περιλαμβάνεται το υποζργο 4 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 315.000,00€
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3. Σθν υπ’ αρ. πρωτ.4844/19-12-2019 Απόφαςη Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ (ΑΔΑ:
6ΑΣ27ΛΡ-2Σ6) ςχετικά με τθν 1θ Σροποποίθςθ τθσ Πράξθσ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ» με
κωδικό ΟΠ 5022174 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΘΕΑΛΙΑ 2014-2020
ςφμφωνα με τθν οποία το ΤΠΟΕΡΓΟ 4 το οποίο αποτελείται από 2 τμιματα, διαςπάται
ςε 2 νζα Τποζργα με α/α 7 & 8
4. Σθν υπ’αριθμ. 19/2020 Επαναπροκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006830338) με Α/Α ΕΗΔΗ
92108
5. Σθν υπ’αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΣΚ) ςχετικι με
ζγκριςθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν
προςφορϊν του επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. διακ. 19/2020
6. Σην υπ’άριθμ. πρωτ. 24873/13-10-2020 Προδικαςτική Προςφυγή τθσ εταιρείασ GE
HEATHCARE ABEE επί τθσ υπ’αρικμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςθσ Δ ζγκριςθσ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν για τθν
προμικεια και εγκατάςταςθ ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ
(ΤΠΟΕΡΓΟ 7) με ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΠΑ 2014-2020 (αρ. διακ. 19/2020)» θ
οποία κατατζκθκε μζςω ΕΗΔΗ τθν Δευτζρα 12/10/2020.
7. Σθν υπ΄άριθμ. 1739/2020 Πράξη Προζδρου του 2ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ περί οριςμοφ
ειςθγθτι και θμερομθνίασ εξζταςθσ τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ τθν 20/11/2020
και ϊρα 10:00 π.μ.
8. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 25918/21-10-2020 ζγγραφο με το οποίο κατατζκθκαν οι απόψεισ
τθσ Διοίκθςθσ επί τθσ Προδικαςτικισ προςφυγισ
9. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 28118/13-11-2020 Τπόμνημα που κατζκεςε θ εταιρεία GE
HEALTHCARE ABEE
10. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 29425/30-11-2020 ζγγραφο τθσ εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ &
ΤΙΟ ΑΕ το οποίο κατζκεςε μεςω ΕΗΔΗ και με το οποίο ενθμερϊνει ότι αποςφρει τθν
υπ’αρικμ. 183889 προςφορά του που κατζκεςε ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ με αρ.
διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 92108)
11. Σθν υπ’αριθμ. 1619/2020 Απόφαςη ΑΕΠΠ (αρ. πρωτ. 30667/10-12-2020) επί τθσ
Προδικαςτικισ Προςφυγισ που κατζκεςε θ εταιρεία GE HEALTHCARE AE (ΓΑΚ –ΑΕΠΠ
1458/13-10-2020)
12. Σο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ θ Προδικαςτικι Προςφυγι γίνεται
εν μζρει Δεκτή. υγκεκριμζνα «Ακυρϊνει τθν προςβαλλόμενθ υπ’αρικμ. 797/2020
Απόφαςθ του ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων κατά το μζροσ που ζκανε δεκτι τθν προςφορά τθσ
ςυνδιαγωνιηόμενθσ «SIEMENS HEALTHCARE MON. AEBE» παραλείποντασ θ
ανακζτουςα αρχι να ηθτιςει από τθν τελευταία να διευκρινίςει τθν προςφορά τθσ
κατά τα κρικζντα ςτθ ςκζψθ 17 τθσ παροφςασ. Αναπζμπει τθν προςβαλλόμενθ ςτθν
ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ηθτιςει διευκρινίςεισ ςε ςχζςθ με τθν
προςφορά τθσ ςυνδιαγωνιηόμενθσ «SIEMENS HEALTHCARE MON. AEBE» κατά τα
κρικζντα ςτθ ςκζψθ 17 τθσ παροφςασ»
13. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 30690/11-12-2020 ζγγραφο τησ ΑΕΠΠ ςχετικό με ςυμμόρφωςθ με
τθν υπ’αρικμ. 1619/2020 Απόφαςι τθσ ΑΕΠΠ ςφμφωνα με το άρκρο 367 του ν.
4412/2016. το ςχετικό ζγγραφο ςθμειϊνεται ότι η ΑΕΠΠ θα πρζπει να ζχει
ενημερωθεί ζωσ την 11/1/2021 αν το ΓΝΣ ζχει ςυμμορφωθεί με τθν ανωτζρω
Απόφαςθ και με ποια πράξθ.
14. Σθν υπ’αριθμ. 1082/47/10-12-2020 Απόφαςη Δ με τθν οποία γίνεται δεκτι θ
απόςυρςθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ και αποφαςίηεται
θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ.
Παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με:
1) Σθν ςυμμόρφωςθ με τθν Απόφαςθ 1619/2020 τθσ ΑΕΠΠ
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2) Σθν ακφρωςθ τθσ υπ’αρικμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ5ΣΚ) ςχετικι με ζγκριςθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ με αρ.
διακ. 19/2020
3) Σθν διαβίβαςθ αιτιματοσ διευκρινίςεων προσ τθν εταιρεία «SIEMENS
HEALTHCARE MON. AEBE» ςφμφωνα με τα κρικζντα ςτθ ςκζψθ 17 τθσ υπ’αρικμ.
1619/2020 Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ.
Σο Δ.. ηοσ Νοζοθοκείοσ , αθού έιαβε σπόψε ηα παραπάλω
Καη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε οκόθωλα
Αποθαζίδεη
- Την ζςμμόπθυζη με ηην Απόθαζη 1619/2020 ηηρ ΑΕΠΠ
- Την ακύπυζη ηηρ ςπ’απιθμ. 797/35/29-9-2020 Απόθαζη ΔΣ (ΑΔΑ:
6ΜΝΘ46907Φ-5ΤΚ) ζσεηική με έγκπιζη ηος ππακηικού αξιολόγηζηρ
δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ και ηεσνικών πποζθοπών ηος επαναληπηικού
διαγυνιζμού με απ. διακ. 19/2020
- Την διαβίβαζη αιηήμαηορ διεςκπινίζευν ππορ ηην εηαιπεία «SIEMENS
HEALTHCARE MON.AEBE» ζύμθυνα με ηα κπιθένηα ζηη ζκέτη 17 ηηρ
ςπ’απιθμ. 1619/2020 Απόθαζηρ ηηρ ΑΕΠΠ.
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Αληηπρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Σα κέιε

Παλαγηώηοσ Γεώργηος
Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Γιαννακόρ Κυνζηανηίνορ
Μςλυνάρ Σηέθανορ
Τζιμπίδαρ Ηλίαρ
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