Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.14 09:59:17
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΞΔΝ46907Φ-ΓΚΨ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 47εο/10-12-2020 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 10 Δεκεμβπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Πέμπηη και
ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων,
μεηά ηην απιθμ. ππωη: 30209/7-12-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε Σακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Ανηιππόεδπο ηος Δ.. κ. Παναγιώηος Γεώπγιο ,
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
Ανηιπποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος κ. Παναγιώηος Γεωπγίος , αποθάζιζε ηα
παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι
ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 1082
ΘΕΜΑ 2ν Εθηόο Ηκ. Δηάηαμεο : Απόζςπζη πποζθοπάρ ηηρ εηαιπείαρ
ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ για ηον επαναληπηικό διαγωνιζμό
Σίζεηαη ππόψε ηνπ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 30399/8-12-2020 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη απόζςπζηρ πποζθοπάρ ηηρ εηαιπείαρ ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ για ηον
επαναληπηικό διαγωνιζμό απιθμ. Διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 92108) για ηην
ππομήθεια και εγκαηάζηαζη θοπηηού Ακηινοζκοπικού C- ARM Οπθοπεδικού (
ΤΠΟΕΡΓΟ 7) , η οποία έσει ωρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψη:
1.

2.

3.

4.
5.

Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Έργων, Προμηθειϊν και
Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/EE και 2014/25/EE)».
Σην υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του Περιφερειάρχη
Θεςςαλίασ τησ Πράξησ «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ για την Αναβάθμιςη των Τποδομϊν του
Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» η οποία ζχει ενταχθεί ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα
«Περιφερειακό επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS
5022174 και ςτην οποία περιλαμβάνεται το υποζργο 4 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 315.000,00€
Σην υπ’ αρ. πρωτ.4844/19-12-2019 Απόφαςη Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ (ΑΔΑ: 6ΑΣ27ΛΡ-2Σ6)
η
ςχετικά με την 1 Σροποποίηςη τησ Πράξησ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΡΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΠ 5022174 ςτο
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΘΕΑΛΙΑ 2014-2020 ςφμφωνα με την οποία το ΤΠΟΕΡΓΟ 4 το
οποίο αποτελείται από 2 τμήματα, διαςπάται ςε 2 νζα Τποζργα με α/α 7 & 8
Σην υπ’αριθμ. 19/2020 Επαναπροκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006830338) με Α/Α ΕΗΔΗ 92108
Σο γεγονόσ ότι ςτον εν λόγω διαγωνιςμό κατζθεςαν προςφορά οι κάτωθι εταιρείεσ:
- ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ
- SIEMENS HEALTHCARE ABEE
- GE HEALTHCARE ABEE
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Σην υπ’αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΣΚ) ςχετική με ζγκριςη
του πρακτικοφ αξιολόγηςησ δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ και τεχνικϊν προςφορϊν του
επαναληπτικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. διακ. 19/2020
Σην υπ’άριθμ. πρωτ. 24873/13-10-2020 Προδικαςτική Προςφυγή τησ εταιρείασ GE
HEATHCARE ABEE επί τησ υπ’αριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφαςησ Δ ζγκριςησ πρακτικοφ
αξιολόγηςησ δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ και τεχνικϊν προςφορϊν για την προμήθεια και
εγκατάςταςη ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ (ΤΠΟΕΡΓΟ 7) με
ςυγχρηματοδότηςη από το ΕΠΑ 2014-2020 (αρ. διακ. 19/2020)» η οποία κατατζθηκε μζςω
ΕΗΔΗ την Δευτζρα 12/10/2020.
Σην υπ΄άριθμ. 1739/2020 Πράξη Προζδρου του 2ου Κλιμακίου τησ ΑΕΠΠ περί οριςμοφ
ειςηγητή και ημερομηνίασ εξζταςησ τησ Προδικαςτικήσ Προςφυγήσ την 20/11/2020 και ϊρα
10:00 π.μ.
Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 25918/21-10-2020 ζγγραφο με το οποίο κατατζθηκαν οι απόψεισ τησ
Διοίκηςησ επί τησ Προδικαςτικήσ προςφυγήσ
Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 28118/13-11-2020 Τπόμνημα που κατζθεςε η εταιρεία GE HEALTHCARE
ABEE
Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 29425/30-11-2020 ζγγραφο τησ εταιρείασ ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ το
οποίο κατζθεςε μεςω ΕΗΔΗ και με το οποίο ενημερϊνει ότι αποςφρει την υπ’αριθμ. 183889
προςφορά του που κατζθεςε ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ με αρ. διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ
92108)
Σο γεγονόσ ότι ζωσ και ςήμερα δεν ζχουμε ενημερωθεί ςχετικά με την Απόφαςη τησ ΑΕΠΠ επί
τησ προδικαςτικήσ προςφυγήσ
Σο γεγονόσ ότι ςφμφωνα με το άρθρο 2.2.23 τησ διακήρυξησ 19/2020 «Η εγγφηςη ςυμμετοχήσ
καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει την προςφορά του κατά τη διάρκεια ιςχφοσ αυτήσ,
παρζχει ψευδή ςτοιχεία ή πληροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρθρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από την παροφςα δικαιολογητικά ή δεν προςζλθει
εγκαίρωσ για υπογραφή τησ ςφμβαςησ.»
Σο γεγονόσ ότι η εταιρεία ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ κατζθεςε την υπ’αριθμ. 7004110303
εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ ποςοφ 1.491,00€

Παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με την απόςυρςη τησ προςφοράσ τησ εταιρείασ ΑΠ.
Γ. ΠΑΠΟΤΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ και την κατάπτωςη τησ εγγυητικήσ ςυμμετοχήσ τησ ςτο ΓΝ Σρικάλων.

Σν Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , αθνύ έιαβε ππόψε ηα παξαπάλω
Καη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Εγκπίνει ηην απόζςπζη πποζθοπάρ ηηρ εηαιπείαρ ΑΠ.ΠΑΠΟΤΔΗ με καηάπηωζη
ηηρ εγγςηηικήρ ζςμμεηοσήρ ηηρ για ηον επαναληπηικό διαγωνιζμό απιθμ. Διακ.
19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 92108) για ηην ππομήθεια και εγκαηάζηαζη θοπηηού
Ακηινοζκοπικού C- ARM Οπθοπεδικού ( ΤΠΟΕΡΓΟ 7)
Η αλωηέξω απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Σα κέιε

Παλαγηώηνπ Γεώξγηνο
Η γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ

Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα
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Παπαβαζιλείος ηςλιανή

