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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 8ες/26-2-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 26η Φεβποςαπίος 2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Παπαζκεςή
και ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων,
μεηά ηην απιθμ. ππωη: 4882/24-2-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε Σακηική

ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Διοικηηή και Ππόεδπο ηος Δ, Γπηγοπίος
Κωνζηανηίνο, ηον κ. Παναγιώηος Γεώπγιο- Ανηιπποέδπο ηος Δ., ηον κ. Γιαννακό
Κωνζηανηίνο- ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλωνά ηέθανο- ηακηικό μέλορ , ηην κ. Κόζςβα
ηαςπούλα- ηακηικό μέλορ και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος ηςλιανήρ-

Γπαμμαηέωρ ηος

Δ.
Σο ςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηωζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος
Διοικηηή και Πποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος Γπηγοπίος Κωνζηανηίνος ,
αποθάζιζε ηα παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 175
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκπιζη
ππακηικού αξιολόγηζηρ οικονομικών πποζθοπών ηος
επαναληπηικού διαγωνιζμού για ηην «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη
θοπηηού
Ακηινοζκοπικού c- arm Οπθοπεδικού» .
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:

Η απιθμ. ππωη. 4472/19-2-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ οικονομικών πποζθοπών ηος επαναληπηικού
διαγωνιζμού για ηην «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη θοπηηού Ακηινοζκοπικού c- arm
Οπθοπεδικού» (ΥΡΟΕΓΟ 7), θ οποία ζχει ωσ εξισ:
Ζχοντασ υπόψη:
1.

Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/EE και 2014/25/EE)».

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 και ςτθν οποία περιλαμβάνεται το
υποζργο 4 με τίτλο «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ»
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 315.000,00€
3.

4.

Τθν υπ’ αρ. πρωτ.4844/19-12-2019 Απόφαςη Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ (ΑΔΑ: 6ΑΣ27ΛΡ-2Σ6)
θ
ςχετικά με τθν 1 Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ 5022174 ςτο
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΡΕΡ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ςφμφωνα με τθν οποία το ΥΡΟΕΓΟ 4 το
οποίο αποτελείται από 2 τμιματα, διαςπάται ςε 2 νζα Υποζργα με α/α 7 & 8
Τθν υπ’αριθμ. 19/2020 Επαναπροκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006830338) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108
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5.

6.

7.

8.

9.

Τθν υπ’αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΤΚ) ςχετικι με ζγκριςθ
του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του
επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. διακ. 19/2020
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 ΔΣ ζγκριςθσ πρακτικοφ
αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια και
εγκατάςταςθ ΦΟΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ C-ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟΥ (ΥΡΟΕΓΟ 7) με
ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΣΡΑ 2014-2020 (αρ. διακ. 19/2020)» θ οποία κατατζκθκε μζςω
ΕΣΗΔΗΣ τθν Δευτζρα 12/10/2020.
Το υπ’αριθμ. πρωτ. 29425/30-11-2020 ζγγραφο τθσ εταιρείασ ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ το
οποίο κατζκεςε μεςω ΕΣΗΔΗΣ 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 ΕΣΗΔΗΣ
92108)
Τθν υπ’αριθμ. 1619/2020 Απόφαςη ΑΕΠΠ (αρ. πρωτ. 30667/10-12-2020) επί τθσ
Ρροδικαςτικισ Ρροςφυγισ που κατζκεςε θ εταιρεία GE HEALTHCARE AE (ΓΑΚ –ΑΕΡΡ 1458/1310-2020)
Τθν υπ’αριθμ. 1082/47/10-12-2020 Απόφαςη Δ με τθν οποία γίνεται δεκτι θ απόςυρςθ τθσ
προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ και αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ τθσ

εγγυθτικισ ςυμμετοχισ.
10. Τθν υπ’αριθμ. 1126/49/23-12-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΔΧΘ46907Φ-ΞΨΧ) ςχετικά με

ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 1619/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ
11. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 32577/31-12-2020 ζγγραφο τησ επιτροπήσ ςχετικό με αίτθμα
διευκρινίςεων προσ τθν εταιρεία SIEMENS βάςει τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ
12. Σο υπάριθμ. Πρωτ. 373/7-1-2021 ζγγραφο τησ εταιρείασ SIEMENS ςε απάντθςθ του ςχετ. 11
13. Τθν υπ’αριθμ. 59/3/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Η46907Φ-4ΕΑ) Απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθσ νζου

πρακτικοφ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν ςε ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’αρικμ.
1619/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ.
14. Τθν υπ’αριθμ. 3845/12-2-2021 Απόφαςη Διοικητή (ΑΔΑ: 6ΗΗΥ46907Φ-Ι5Μ) οριςμοφ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν
15. Το από 18/2/2021 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν
Παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με:
1) Τθν επικφρωςθ τθσ υπ άρικμ. 3845/12-2-2021 Απόφαςθσ Διοικθτι οριςμοφ θμερομθνίασ
αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
2) Τθν ζγκριςθ του από 18/2/2021 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν.

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ
άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΦΟΡΘΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ CARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ» με αρικμό Διακήρυξησ 19/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 92108) ςτο πλαίςιο
υλοποίηςησ του ΕΠΑ 2014-2020.

τα Σρίκαλα την Πζμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 11:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 8729/26-3-2020 (ΑΔΑ:
ΩΨΕΝ46907Φ-4Υ0) Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. Τςουρβάκασ Στζφανοσ (Δ/ντθσ Ορκοπεδικισ – τακτικό μζλοσ)
2. Ρερίφανοσ Σπυρίδων (Συντ. Δ/ντθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ - τακτικό μζλοσ)
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3. Ματςάγγα Φωτεινι (ΤΕ αδιολογίασ – Ακτινολογίασ - τακτικό μζλοσ)
Θ επιτροπή διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζθηκε ςε νόμιμη απαρτία
ζπειτα από την υπ’αριθμ. 3910/12-2-2021 πρόςκληςη και αφοφ ζλαβε υπόψη τησ:
1. τθν υπϋαριθμ. 358/17/20-5-2020 (ΑΔΑ: 66ΘΘ46907Φ-93Φ) Απόφαςη Δ του
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθν ακφρωςθ τθσ υπ’αρικμ. 9/2020 Διακιρυξθσ, τθν
επανάλθψθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με τισ επικαιροποιθμζνεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 287/10/24-4-2020 Απόφαςθ ΔΣ και τθν
ζγκριςθ των επικαιροποιθμζνων τευχϊν δθμοπράτθςθσ,
2. τθν υπϋαριθμ. 19/2020 Διακήρυξη,
3. Τθν υπ’αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΤΚ) ςχετικι με
ζγκριςθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν
προςφορϊν του επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. διακ. 19/2020
4. Τθν υπ’αριθμ. 1082/47/10-12-2020 Απόφαςη Δ με τθν οποία γίνεται δεκτι θ
απόςυρςθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ και αποφαςίηεται
θ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ.
5. Τθν υπ’αριθμ. 1619/2020 Απόφαςη ΑΕΠΠ επί τθσ Ρροδικαςτικισ Ρροςφυγισ που
κατζκεςε θ εταιρεία GE HEALTHCARE AE
6. Τθν υπ’αριθμ. 1126/49/23-12-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΔΧΗ46907Φ-ΞΨΧ) περί
ςυμμόρφωςθσ με τθν υπ’αρικμ. 1619/2020 Απόφαςθσ ΑΕΡΡ
7. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 32577/31-12-2020 ζγγραφο επιτροπήσ με το οποίο ηθτοφνται
διευκρινίςεισ από τθν εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE MON. ABEE ςφμφωνα με τθν
υπ’αρικμ. 1619/2020 Απόφαςθ ΑΕΡΡ
8. Το υπ’αρικμ. πρωτ. 373/7-1-2021 ζγγραφο τησ εταιρείασ SIEMENS HEALTHCARE
MON. ABEE με το οποίο δίνει τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ για τθν προδιαγραφι με α/α 7.
9. Τθν υπ’αριθμ. 59/3/28-1-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΨΒ3Ζ46907Φ-4ΕΑ) ζγκριςθσ νζου
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ τεχνικϊν προςφορϊν, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’αρικμ.
1619/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ
10. Τθν υπ’αριθμ. πρωτ. 3845/12-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΗΥ46907Φ-Ι5Μ) Απόφαςθ Διοικθτι
ςχετικι με οριςμό θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν.
11. και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ
προςφοράσ τθσ εταιρείασ GE HEALTHCARE AE θ οποία είχε γίνει αποδεκτι ςτο ςτάδιο τθσ
τεχνικισ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 59/3/28-1-2021 Απόφαςθ ΔΣ.
Η επιτροπι εξζταςε το φάκελο τησ Οικονομικήσ Προςφοράσ τησ εταιρείασ GE
HEALTHCARE AE 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. GE HEALTHCARE AE
Προςφερόμενη τιμή χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ (Π):
61.500,00€
Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ χωρίσ ΦΠΑ (Σ):
4.000,00€
υνολική Σιμή πλήρουσ υντήρηςησ Επιςκευήσ μετά την
λήξη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()
12.000,00€
Ζτη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ (ρ):
7 ζτη

ΑΔΑ: ΩΞΡΞ46907Φ-437

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)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)*
ΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Π)
ΣΙΜΗ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ (Σ)
ΕΣΗ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ)
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ ()
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ)

GE HEALTHCARE AE
107,3
61500
4000
7
12000
70500

ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ) (ΣΤΠΟ 3)
657,0363467
* Θ βαθμολογία τησ τεχνικήσ προςφοράσ προζκυψε κατά την αξιολόγηςη των τεχνικϊν
προςφορϊν (βλ. την υπ’αριθμ. 59/3/28-1-2021 Απόφαςη Δ ζγκριςησ πρακτικοφ
αξιολόγηςησ δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ και τεχνικών προςφορών)
Με βάςη τα ανωτζρω η επιτροπή προτείνει την Προμήθεια και Εγκατάςταςη ΦΟΡΘΣΟΤ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ τφπου OEC ONE του οίκου GE MEDICAL SYSTEMS
καθϊσ και την ανάθεςη του πρϊτου ζτουσ ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ καλήσ
λειτουργίασ ςτην εταιρεία GE HEALTHCARE AE.
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:
ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1. Τςουρβάκασ Στζφανοσ
2. Ρερίφανοσ Σπυρίδων
3. Ματςάγγα Φωτεινι
ΑΠΟΦΑΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
1.
2.
3.
4.

Ο Διοικητήσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων ζχοντασ υπόψη:
Τισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 «Κφρωςη Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ».
Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό φςτημα Τγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ
και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Τον Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
Τθν υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του
Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ των
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Υποδομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Τρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει
λάβει κωδικό MIS 5022174 και ςτθν οποία περιλαμβάνεται το υποζργο 4 με τίτλο
«ΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ»
ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 315.000,00€
Τθν υπ’ αρ. πρωτ.4844/19-12-2019 Απόφαςη Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ (ΑΔΑ: 6ΑΣ27ΛΡ2Σ6) ςχετικά με τθν 1θ Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ
5022174 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΡΕΡ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 ςφμφωνα με τθν οποία
το ΥΡΟΕΓΟ 4 το οποίο αποτελείται από 2 τμιματα, διαςπάται ςε 2 νζα Υποζργα με α/α 7
&8
Τθν υπ’αριθμ. 19/2020 Επαναπροκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006830338) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ
92108
Τθν υπ’αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΤΚ) ςχετικι με
ζγκριςθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν
του επαναλθπτικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. διακ. 19/2020
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 ΔΣ ζγκριςθσ πρακτικοφ
αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια και
εγκατάςταςθ ΦΟΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ C-ARM ΟΘΟΡΕΔΙΚΟΥ (ΥΡΟΕΓΟ 7) με
ςυγχρθματοδότθςθ από το ΕΣΡΑ 2014-2020 (αρ. διακ. 19/2020)» θ οποία κατατζκθκε μζςω
ΕΣΗΔΗΣ τθν Δευτζρα 12/10/2020.
Το υπ’αριθμ. πρωτ. 29425/30-11-2020 ζγγραφο τθσ εταιρείασ ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ
το οποίο κατζκεςε μεςω ΕΣΗΔΗΣ 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 ΕΣΗΔΗΣ 92108)
Τθν υπ’αριθμ. 1619/2020 Απόφαςη ΑΕΠΠ (αρ. πρωτ. 30667/10-12-2020) επί τθσ
Ρροδικαςτικισ Ρροςφυγισ που κατζκεςε θ εταιρεία GE HEALTHCARE AE (ΓΑΚ –ΑΕΡΡ
1458/13-10-2020)
Τθν υπ’αριθμ. 1082/47/10-12-2020 Απόφαςη Δ με τθν οποία γίνεται δεκτι θ απόςυρςθ
τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΑΡ. Γ. ΡΑΡΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ και αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ
τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ.
Τθν υπ’αριθμ. 1126/49/23-12-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΔΧΘ46907Φ-ΞΨΧ) ςχετικά με
ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 1619/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ
Τθν υπϋαρικμ. 59/3/28-1-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΨΒ3Ζ46907Φ-4ΕΑ), ζγκριςθσ του ΝΕΟΥ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ Τεχνικϊν προςφορϊν βάςει τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ
Το υπ’άριθμ. Πρωτ. 2639/1-2-2021 ζγγραφο του Γραφείου Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) με
το οποίο διαβιβάςτθκε θ ανωτζρω Απόφαςθ ΔΣ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ
Το γεγονόσ ότι δεν κατατζκθκε Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι κατά τθσ υπ’άρικμ. 59/3/28-12021 Απόφαςθσ ΔΣ
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
Τον οριςμό θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν ςτο πλαίςιο του
διαγωνιςμοφ με α/α ΕΣΗΔΗΣ 92108 (Α. ΔΙΑΚ. 19/2020) για τθν προμικεια και Εγκατάςταςθ
Φορθτοφ Ακτινοςκοπικοφ C-arm Ορκοπεδικοφ την Πζμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα
11:00πμ.
Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΡΘΓΟΡΙΟΤ
Σο Δ.. ηοσ Νοζοθοκείοσ , αθού έιαβε σπόψε ηα παραπάλω
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Καη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε
Α π ο θ α ζ ί δ ε η οκόθωλα
α) Επικςπώνει ηην ςπ άπιθμ. 3845/12-2-2021 Απόθαζη Διοικηηή ζσεηικά με ηον
οπιζμό ημεπομηνίαρ αποζθπάγιζηρ οικονομικών πποζθοπών ηος ανωηέπω
επαναληπηικού διαγωνιζμού απιθμ. διακ. 19/2020.
β) Εγκπίνει ωρ έσει ηο από 18/2/2021 ππακηικό αξιολόγηζηρ ηων οικονομικών
πποζθοπών ηος επαναληπηικού διαγωνιζμού απιθμ. διακ. 19/2020 και καηακςπώνει
ηην ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ηος ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ C-ARM
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ ηύπος OEC ONE ηος οίκος GE MEDICAL SYSTEMS καθώρ και
ηην ανάθεζη ηος ππώηος έηοςρ ζςνηήπηζηρ μεηά ηην λήξη εγγύηζηρ καλήρ
λειηοςπγίαρ ζηην εηαιπεία GE HEALTHCARE AE.
.

Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Παναγιώηος Γεώπγιορ
Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα
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