
                                                    ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ            

Τηρ ςπ’ απιθμ. 8ες/26-2-2021 Σςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων 

  
Σηα Τπίκαλα ζήμεπα ηην 26η  Φεβποςαπίος  2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Παπαζκεςή  

και ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων, 

μεηά ηην απιθμ. ππωη: 4882/24-2-2021  ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού 

Σςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Τπικάλων, ζςνήλθαν ζε  Τακηική   ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό 

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Διοικηηή και Ππόεδπο ηος ΔΣ, Γπηγοπίος 

Κωνζηανηίνο, ηον κ. Παναγιώηος Γεώπγιο- Ανηιπποέδπο ηος  Δ.Σ,  ηον κ. Γιαννακό 

Κωνζηανηίνο- ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλωνά Σηέθανο- ηακηικό μέλορ , ηην κ. Κόζςβα 

Σηαςπούλα- ηακηικό μέλορ  και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος Σηςλιανήρ-   Γπαμμαηέωρ ηος 

ΔΣ.  

Το Σςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηωζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος 

Διοικηηή και Πποέδπος ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος Γπηγοπίος Κωνζηανηίνος , 

αποθάζιζε ηα παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκπιζη ππακηικών αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών 
πποζθοπών για «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Μονάδαρ παπαγωγήρ Αεπίος Ιαηπικού 
Οξςγόνος»   
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..: 

1. Η απιθμ. ππωη. 4312/17-2-2021 ειζήγηζη ηος Τμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 
έγκπιζη ππακηικών αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών 
πποζθοπών για «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Μονάδαρ παπαγωγήρ Αεπίος 
Ιαηπικού Οξςγόνος» , η οποία έσει ωρ εξήρ:   

Ζχοντασ υπόψη: 
1. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, 

2. Σο Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εκνικό ςφςτθμα υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

3. 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, 

4. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.1414/8-05-2020 φμφωνθ γνϊμθ για τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τθσ 
Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με κζμα «Διατφπωςθ γνϊμθσ 
για τθ δθμοπράτθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 «Προμικεια και Εγκατάςταςθ Μονάδασ Παραγωγισ 
Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου Σρικάλων» τθσ Πράξθσ 
«Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν του Γ. Ν. Σρικάλων» με κωδικό 
ΟΠ *5022174+, 

5. Tθν υπϋαρικμ.375/18ης/27-05-2020(ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΖΒΡ) Απόφαςθ Δ του ΓΝ Σρικάλων 
με τθν οποία εγκρίνονται, θ Διενζργεια, τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ του ζργου, 
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επικαιροποιοφνται οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποφαςίηεται θ 
Προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων 
εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, 

6. Σθν υπϋαρίκμ.21/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 71575) Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ:20PROC006830796), 
7. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.16771/7-07-2020 Προδικαςτικι Προςφυγι τθσ εταιρείασ SOL ΕΛΛΑ ΑΕ 

κατά τθσ υπϋαρικμ.21/2020 Διακιρυξθσ, 
8. Σθν Τπ’αρικμ.569/26/20-7-2020(ΑΔΑ:ΨΒΓ46907Φ-ΦΚΞ) Απόφαςθ Δ ςχετικι με 

επικφρωςθ τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι(αρικμ.πρωτ.17380/13-7-2020), ςχετικι με, τθν αναςτολι 
όλων των διαδικαςιϊν ςυνζχιςθσ του ανωτζρω θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ζωσ τθν ζκδοςθ 
και κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ  για τθν εξζταςθ τθσ ανωτζρω Προδικαςτικισ 
Προςφυγισ, 

9. Σθν υπϋαρικμ.1029/2020 Απόφαςθ του 6ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ(ΓΑΚ ΑΕΠΠ 870/7-7-2020) 
μετά τθν εξζταςθ τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ, 

10. Σθν υπ’αρικμ.734/32ης/7-9-2020(ΑΔΑ:69ΔΧ46907Φ-ΒΞΔ) Απόφαςθ Δ ςχετικι με 
ςυνζχιςθ των διαδικαςιϊν του ανωτζρω Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, 

11. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.23329/25-9-2020 Αίτθςθ Αναςτολισ τθσ εταιρείασ ΟΛ ΕΛΛΑ ΑΕ, 
12. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.2062/26-01-2020 (Ν51/18-11-2020) Απόφαςθ του Σριμελοφσ 

Διοικθτικοφ Εφετείου Λάριςασ με τθν οποία Απορρίπτεται θ Αίτθςθ Αναςτολισ τθσ εταιρείασ 
ΟΛ ΕΛΛΑ ΑΕ, 

13. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.2222/27-01-2021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ διενζργειασ ανωτζρω 
διαγωνιςμοφ για τθ ςυνζχιςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, 

14. Σο γεγονόσ ότι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν «Προμικεια και Εγκατάςταςθ 
Μονάδασ Παραγωγισ  Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου» κατατζκθκε εξαρχισ μία (1) μόνο 
προςφορά. 

15. Σο γεγονόσ ότι ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με το άρκρο 100, 
παρ. 4 του ν.4412/2016 διευκρινίηεται ότι όταν εξαρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά 
εκδίδεται μια απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων 
ιτοι: δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και οικονομικι προςφορά, 

16. Σο υπ’αρικμ.πρωτ.3382/8-02-2021 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και 
Σεχνικϊν Προςφορϊν,  

17. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.3394/8-02-2021(ΑΔΑ:ΩΧΚΤ46907Φ-ΖΨΦ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ 
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν τθν Σετάρτθ 10-02-2021 και ϊρα 
10:00π.μ, 

18. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.4265/17-02-2021 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν, 
ασ διαβιβάηουμε τα ανωτζρω πρακτικά και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με: 
1) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.3382/8-02-2021 Πρακτικοφ Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν 

υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ,  
2)  Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.4265/17-02-2021 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικισ 
προςφοράσ, 
3) Σθν επικφρωςθ τθσ υπ’αρικμ.3394/8-02-2021(ΑΔΑ:ΩΧΚΤ46907Φ-ΖΨΦ) Απόφαςθ Διοικθτι 

οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν. 
 

                                                  ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ» με αρικμό Διακήρυξησ 21/2020 (Α/Α 
ΕΘΔΘ 71575) 

 
Προχπολογιςμόσ δαπάνησ 325.000,00 ΕΤΡΩ με ΦΠΑ ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ. Αναλυτικά: 
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1.  Προμήθεια και εγκατάςταςη Μονάδασ Παραγωγήσ Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου: 
220.000,00€ με ΦΠΑ 
2. Παροχή υπηρεςιϊν πλήρουσ ςυντήρηςησ και επιςκευήσ για το 1ο ζτοσ μετά την λήξη 

εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ: 15.000,00€ με ΦΠΑ 
3. Δικαίωμα προαίρεςησ για υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ 

καλήσ λειτουργίασ και του  1ου ζτουσ ςυντήρηςησ: 90.000,00€ με ΦΠΑ 
Κριτήριο κατακφρωςησ,  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 
 
Ο διαγωνιςμόσ δημοςιεφθηκε: 
A. ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 

- Αρικμόσ δθμοςίευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: 2020/S 108-261416 
- ΚΘΜΔΘ (ΑΔΑΜ: 20PROC006830613) 
 

B. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ: 
- ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΙ446907Φ-ΟΣΧ) 
- Εφθμερίδα ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ (10/9/2020) 
- Εφθμερίδα Θ ΕΡΕΤΝΑ (10/9/2020) 
 
Γ. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 

- ΚΘΜΔΘ (ΑΔΑΜ: 20PROC006830796) 
- 5θ  Τ.Πε Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)  
- ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr ) 
τα Σρίκαλα την Σρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο 
Γρ.Προμθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπϋαριθμ.πρωτ.14702/10-6-
2020 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία 
ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμ.πρωτ.14680/10-6-2020(ΑΔΑ:6ΧΓΟ46907Φ-Ι65) Απόφαςθ 
Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 

1. ΑΜΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ (τακτικό μζλοσ) 
2. ΛΑΔΟΚΟΤΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ (τακτικό μζλοσ) 
3. ΚΡΟΤΠΘ ΔΘΜΟ (τακτικό μζλοσ) 
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ 
ζλαβε υπόψθ τθσ: 

 τθν υπϋαριθμ.375/18ησ/27-5-2020(ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΗΒΡ) Απόφαςη Δ του 
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,  

 τθν υπϋαριθμ.21/2020 Διακήρυξη (Α/Α ΕΘΔΘ 71575), 
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του διαγωνιςμοφ (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
τεχνικϊν προςφορϊν) 
Για τον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε μία (1) προςφορά, ωσ κάτωκι: 

α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΕΘΔΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΚΑΣΑΘΕΘ 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΚΑΣΑΘΕΘ ΕΝΣΤΠΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 
Γ.ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ 

ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΑ 
ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

176736 
24/6/2020 
13:54:26 

16153/29-6-2020 

 
 Σθν 7-07-2020 κατατζκθκε Προδικαςτική Προςφυγή τθσ εταιρείασ ΟΛ ΕΛΛΑ 

ΑΕ(αρικμ.πρωτ.16771/7-07-2020) κατά τησ υπϋαριθμ.21/2020 Διακήρυξησ, 
 Με τθν υπϋαρικμ.πρωτ.17380/13-7-2020(ΑΔΑ:68Φ846907Φ-1ΘΛ) Απόφαςθ Διοικθτι, 

Αναςτζλλονται όλεσ οι διαδικαςίεσ ςυνζχιςθσ του διαγωνιςμοφ, ζωσ τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ μετά τθν εξζταςθ τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ. 

 Σθν 3-9-2020 παρελιφκθ θ υπϋαρικμ.1029/2020 Απόφαςθ του 6ου Κλιμακίου τθσ 
ΑΕΠΠ(ΓΑΚ ΑΕΠΠ 870/7-7-2020) μετά τθν εξζταςθ τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ 

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.trikalahospital.gr/
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ςφμφωνα με τθν οποία Απορρίπτεται η Προδικαςτική Προςφυγή τησ Προςφεφγουςασ 
εταιρείασ, 

 Με τθν υπϋαρικμ.734/32ησ/7-9-2020(ΑΔΑ:69ΔΧ46907Φ-ΒΞΔ) Απόφαςθ Δ του 
Νοςοκομείου εγκρίνεται η ςυνζχιςη των διαδικαςιϊν του Θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ, 

 Σθν 25-09-2020 κατατζκθκε θ υπϋαρικμ.πρωτ.23329/25-9-2020 Αίτηςη Αναςτολήσ τθσ 
εταιρείασ ΟΛ ΕΛΛΑ ΑΕ, 

 Σθν 26-01-2021 παρελιφκθ θ υπϋαρικμ.πρωτ.2062/26-01-2021(Ν51/18-11-2020) 
Απόφαςη του Σριμελοφσ Διοικητικοφ Εφετείου Λάριςασ με τθν οποία Απορρίπτεται η 
Αίτηςη Αναςτολήσ τησ εταιρείασ ΟΛ ΕΛΛΑ ΑΕ,  

τθ ςυνζχεια την Σρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γρ.Προμθκειϊν 
(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αριθμ.πρωτ.2222/27-01-2021 πρόςκληςη 
μελϊν επιτροπισ), θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, για τη ςυνζχιςη των 
διαδικαςιϊν αξιολόγηςησ του Διαγωνιςμοφ. 
 
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ 
ζλαβε υπόψθ τθσ, τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν 
υμμετοχισ και Σεχνικϊν Προςφορϊν ωσ κάτωκι: 

 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογητικϊν 
ςυμμετοχήσ διαπίςτωςε τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατατζκθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ και ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΣΑ τα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ. 

 
Β) ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι εξζταςε το φάκελο τησ Σεχνικήσ Προςφοράσ και διαπίςτωςε ότι: 
Θ εταιρεία Γ.ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ προςφζρει υγκρότημα/Μονάδα Παραγωγήσ Οξυγόνου ιατρικήσ χρήςησ, MO2CSS 2 x 
26,0Nm3/h. 
 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ 
ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ. 
 
Αναλυτικά θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου αλλά και θ υνολικι βακμολογία (Β) τθσ 
Σεχνικισ Προςφοράσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α  ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

Γ.ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΡΙΚΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΑ 

ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

i  =  1 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 
ποιότθτασ και απόδοςθσ 

70% 100 70   

i  =  2 
Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ 

Παράδοςθσ: 120 θμζρεσ 
3% 100 3   

i  =  3 
Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ για 
τουσ χριςτεσ και τεχνικοφσ  

4% 100 4   

i  =  4 
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ : 
Διάρκεια (τουλάχιςτον 3 ζτθ) 

15% 100 15 
 

i  =  5 
Περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – 

επιςκευϊν 
8% 100 8 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βj ΣΕΧΝΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

  100 
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Θ Επιτροπι κάνει δεκτή τθν Σεχνικι Προςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ διότι κατατζκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ.21/2020 Διακιρυξθσ και ςυγκζντρωςε ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Βj) 100 
Δεδομζνου ότι ςτον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε εξαρχισ μια προςφορά και λαμβάνοντασ 
υπόψθ το άρκρο 100, παρ.4 του ν.4412/2016 και το άρκρο 3.1 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 
παρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τον οριςμό θμερομθνίασ 
αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν για τθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα μζλθ 
τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γρ. Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
     1. ΑΜΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ  
     2. ΛΑΔΟΚΟΤΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ  
     3.  ΚΡΟΤΠΘ ΔΘΜΟ  

 

                                                          ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω 
των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ» με αρικμό Διακήρυξησ 21/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 71575) 

τα Σρίκαλα την Σετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γρ. 
Προμθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπϋαριθμ.πρωτ.14702/10-6-2020 
πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία 
ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμ.πρωτ.14680/10-6-2020(ΑΔΑ:6ΧΓΟ46907Φ-Ι65) Απόφαςθ 
Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 

1. ΑΜΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ (τακτικό μζλοσ) 
2. ΛΑΔΟΚΟΤΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ (τακτικό μζλοσ) 
3. ΚΡΟΤΠΘ ΔΘΜΟ (τακτικό μζλοσ) 
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ 
ζλαβε υπόψθ τθσ: 

 τθν υπϋαριθμ.375/18ησ/27-5-2020(ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΗΒΡ) Απόφαςη Δ του 
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,  

 τθν υπϋαριθμ.21/2020 Διακήρυξη (Α/Α ΕΘΔΘ 71575), 
 το υπϋαρικμ.πρωτ.3382/8-02-2021 Πρακτικό αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν 

υμμετοχισ και Σεχνικϊν Προςφορϊν, 
τθν υπϋαρικμ.πρωτ.3394/8-02-2021(ΑΔΑ:ΩΧΚΤ46907Φ-ΗΨΦ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ 

θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν και τισ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016 προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
διαγωνιςμοφ.  
Θ επιτροπι εξζταςε τον φάκελο τησ Οικονομικήσ Προςφοράσ τησ εταιρείασ Γ. ΑΜΑΡΑ 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ και 
διαπίςτωςε ότι κατατζκθκε ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ διακιρυξθσ. 
Προςφζρει: υγκρότημα/Μονάδα Παραγωγήσ Οξυγόνου ιατρικήσ χρήςησ, MO2CSS 2 x 
26,0Nm3/h. 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πίνακεσ Π1 και Π2 κατζγραψε τισ τιμζσ 
ωσ κάτωκι: 

1. Γ. ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ 
Προςφερόμενη τιμή χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ χωρίσ ΦΠΑ(Π):   172.100,00€ 

Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ χωρίσ ΦΠΑ (Σ):              11.740,00€ 

υνολική Σιμή πλήρουσ υντήρηςησ Επιςκευήσ μετά την 
λήξη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()              76.310,00€ 
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Ζτη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ (ρ):                      (3,5) 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω τιμζσ, και τθν βακμολογία επί 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ με βάςθ το υπ’αριθμ.πρωτ.3382/8-02-2021 πρακτικό επιτροπήσ 
προχϊρθςε ςτθν βακμολόγθςθ ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ. 
Ειδικότερα, η επιτροπή προχϊρηςε ςτον υπολογιςμό τησ ανηγμζνησ τιμήσ φγκριςησ (Λ) 
ςφμφωνα με τον τφπο: 
 

Λj = 
υνολικι τιμι προςφοράσ (KJ) 

υνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (Βj) 
(ΣΤΠΟ 3) 

Όπου 
KJ θ υνολικι Σιμι Προςφοράσ του j προςφζροντοσ, θ οποία δίδεται από τον τφπο: 
KJ= ΠJ+ j*0,75 = ΠJ + *Σ1J*(10-ρJ)+ *0,75 (ΣΤΠΟ 4) 

  

Γ. ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)* 100 

ΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Π) 172.100,00 

ΣΙΜΗ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ (Σ) 11.740,00 

ΕΣΗ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ) 3,5 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ () 76.310,00 

  
 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ) (ΣΤΠΟ 4) 229.332,5 

    

ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ) 
2293,325 

* φμφωνα με το υπ’αρικμ.πρωτ.3382/8-02-2021 πρακτικό αξιολόγθςθσ 
Με βάςη τα ανωτζρω η επιτροπή προτείνει την Προμήθεια και Εγκατάςταςη Μονάδασ 
Παραγωγήσ Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου καθϊσ και την ανάθεςη του πρϊτου ζτουσ 
ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ ςτην εταιρεία Γ. ΑΜΑΡΑ 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται για ζγκριςθ ςτο Δ προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία: 
ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
1. ΑΜΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ  
2. ΛΑΔΟΚΟΤΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ  
3.  ΚΡΟΤΠΘ ΔΘΜΟ  

ΑΠΟΦΑΘ   ΔΙΟΙΚΘΣΘ 
Ο Διοικητήσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 
2. Σο άρκρο 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

3. Σον Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. 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. 
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5. Σο υπ’αρικμ.πρωτ.1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ 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». 

6. Σην υπ’αριθμ.1414/8-05-2020 φμφωνη γνϊμη για τα τεφχη δημοπράτηςησ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ 

Διαχείριςθσ Ε.Π. τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με κζμα «Ζγκριςθ διακιρυξθσ για το Τποζργο «Προμικεια 

και Εγκατάςταςθ μονάδασ παραγωγισ αζριου ιατρικοφ οξυγόνου» για το Νοςοκομείο Σρικάλων Α/Α 2 

τθσ Πράξθσ με MIS 5022174. 

7. Tθν  υπϋαρικμ.307/13/4-5-2020(ΑΔΑ:6H3Λ46907Φ-ΟΣΗ)  Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου ςχετικι με 

προϊκθςθ ζργων του ΕΠΑ 2014-2020, ςτο πλαίςιο και με τουσ κανόνεσ / νομοκεςία περί ζκτακτθσ 

ςυνκικθσ λόγω κορονοϊοφ. 

8. Tθν υπϋαρικμ.375/18ησ/27-05-2020(ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΗΒΡ)  Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου με τθν 

οποία εγκρίνονται, θ Διενζργεια, τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ του ζργου, επικαιροποιοφνται οι Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποφαςίηεται θ Προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 με 

ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ. 

9. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.21/2020 διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 20PROC006830796). 

10. Σο από 8-02-2021 Πρακτικό Επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των 

τεχνικϊν προςφορϊν για «Προμικεια και Εγκατάςταςθ Μονάδασ Παραγωγισ Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου». 

11. Σο γεγονόσ ότι για τον ανωτζρω διαγωνιςμό (Α/Α ΕΘΔΘ 71575) κατατζκθκε μία μόνο προςφορά.  

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
Σον οριςμό θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ με Α/Α 
ΕΘΔΘ 71575(ΑΡ. ΔΙΑΚ.21/2020) για τθν «Προμήθεια και Εγκατάςταςη Μονάδασ Παραγωγήσ Αζριου Ιατρικοφ 
Οξυγόνου» την Σετάρτη 10-02-2021 και ϊρα 10:00π.μ.  

Ο  ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΓΡΘΓΟΡΙΟΤ 

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   
- Επικςπώνει ηην Απόθαζη Διοικηηή ζσεηικά με ηον οπιζμό ημεπομηνίαρ 

αποζθπάγιζηρ οικονομικών πποζθοπών και  
- Εγκπίνει ωρ έσει ηα ππακηικά αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών 

πποζθοπών για «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Μονάδαρ παπαγωγήρ Αεπίος 
Ιαηπικού Οξςγόνος» ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ 

………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ 

 

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ 

Σα κέιε  Η γρακκαηέας  ηοσ σκβοσιίοσ 

Παναγιώηος Γεώπγιορ  

Γιαννακόρ  Κωνζηανηίνορ   
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Μςλωνάρ Σηέθανορ  

Κόζςβα Σηαςπούλα Παπαβαζιλείος Σηςλιανή 
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