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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 12ες/31-3-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 31η Μαπηίος 2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σεηάπηη και ώπα
8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων, μεηά ηην
απιθμ. ππωη: 7334/29-3-2021 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 276
ΘΕΜΑ 19Ο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
επαναληπηικού διαγωνιζμού για ππομήθεια και εγκαηάζηαζη
θοπηηού
ακηινοζκοπικού C- arm Οπθοπεδικού.
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 7026/23-3-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
Επαναληπηικού διαγωνιζμού με απ. Διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 92108) ΓΙΑ
ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ CARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ» (ΤΠΟΕΡΓΟ 7), η οποία έσει ωρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 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. 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)
8. 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)
9. 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.
10. Σθν υπ’αριθμ. 1126/49/23-12-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΔΧΘ46907Φ-ΞΨΧ) ςχετικά
με ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 1619/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ
11. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 32577/31-12-2020 ζγγραφο τησ επιτροπήσ ςχετικό με αίτθμα
διευκρινίςεων προσ τθν εταιρεία SIEMENS βάςει τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ
12. Σο υπάριθμ. Πρωτ. 373/7-1-2021 ζγγραφο τησ εταιρείασ SIEMENS ςε απάντθςθ του
ςχετ. 11
13. Σθν υπ’αριθμ. 59/3/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Η46907Φ-4ΕΑ) Απόφαςθ Δ ζγκριςθσ νζου
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν ςε ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’αρικμ.
1619/2020 Απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ.
14. Σθν υπ’αριθμ. 3845/12-2-2021 Απόφαςη Διοικητή (ΑΔΑ: 6ΗΗΤ46907Φ-Ι5Μ) οριςμοφ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν
15. Σην υπ’αριθμ. 175/8/26-2-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΞΡΞ46907Φ-437) ζγκριςθσ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν.
16. Σθν υπ’αριθμ. πρωτ. 5844/8-3-2021 πρόςκληςη κατάθεςησ δικαιολογητικϊν
κατακφρωςησ
17. Σο από 22/3/2021 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
- ασ διαβιβάηουμε το από 22/3/2021 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ
ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΦΟΡΘΣΟΤ
ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ» με αρικμό Διακήρυξησ 19/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ
92108) ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ΕΠΑ 2014-2020.
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τα Σρίκαλα την Παραςκευή 19 Μαρτίου 2021 και ϊρα 11:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 8729/26-3-2020 (ΑΔΑ:
ΩΨΕΝ46907Φ-4Τ0) Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. Σςουρβάκασ τζφανοσ (Δ/ντθσ Ορκοπεδικισ – τακτικό μζλοσ)
2. Περίφανοσ πυρίδων (υντ. Δ/ντθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ - τακτικό μζλοσ)
3. Ματςάγγα Φωτεινι (ΣΕ Ραδιολογίασ – Ακτινολογίασ - τακτικό μζλοσ)
Θ επιτροπή διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζθηκε ςε νόμιμη απαρτία
ζπειτα από την υπ’αριθμ. 6387/16-3-2021 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 Δ και τθν
ζγκριςθ των επικαιροποιθμζνων τευχϊν δθμοπράτθςθσ,
2. τθν υπϋαριθμ. 19/2020 Διακήρυξη,
3. 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
4. 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.
5. Σθν υπ’αριθμ. 1619/2020 Απόφαςη ΑΕΠΠ επί τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ που
κατζκεςε θ εταιρεία GE HEALTHCARE AE
6. Σθν υπ’αριθμ. 1126/49/23-12-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΔΧΗ46907Φ-ΞΨΧ) περί
ςυμμόρφωςθσ με τθν υπ’αρικμ. 1619/2020 Απόφαςθσ ΑΕΠΠ
7. Σο 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 ΑΕΠΠ
8. Σο 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. Σθν 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 ΑΕΠΠ
10. Σθν υπ’αριθμ. πρωτ. 3845/12-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΗΤ46907Φ-Ι5Μ) Απόφαςθ Διοικθτι
ςχετικι με οριςμό θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν.
11. Σθν υπ’αριθμ. 175/8/26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΡΞ46907Φ-437) Απόφαςη Δ ζγκριςθσ
πρακτικοφ αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ
12. Σθν υπ’αριθμ. 5844/8-3-2021 πρόςκληςη κατάθεςησ δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ
13. Σα υπ’αριθμ. πρωτ. 6306/12-3-2021 ζντυπα δικαιολογητικά κατακφρωςησ που
κατζκεςε θ εταιρεία GE HEALTHCARE AE
14. και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ GE HEALTHCARE AE.
Η επιτροπι εξζταςε το φάκελο των δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ τησ εταιρείασ GE
HEALTHCARE AE 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 του ΦΟΡΘΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ τφπου OEC ONE του
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οίκου GE MEDICAL SYSTEMS καθϊσ και την ανάθεςη του πρϊτου ζτουσ ςυντήρηςησ μετά
την λήξη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ ςτην εταιρεία GE HEALTHCARE AE ωσ εξήσ:

GE HEALTHCARE AE
Προςφερόμενη τιμή χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ (Π):
Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ χωρίσ ΦΠΑ (Σ):
Ζτη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ (ρ):

61.500,00€
4.000,00€
7 ζτη

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ : 65.500,00€ χωρίσ ΦΠΑ
81.220,00€ με ΦΠΑ
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. Σςουρβάκασ τζφανοσ
2. Περίφανοσ πυρίδων
3. Ματςάγγα Φωτεινι
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 ωρ έσει ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
Επαναληπηικού διαγωνιζμού με απ. Διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 92108) για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ C-ARM
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ» (ΤΠΟΕΡΓΟ 7), ζηο πλαίζιο ηος ΕΠΑ 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
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Παπαβαζιλείος ηςλιανή
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Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2021.04.01

