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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 38ες/15-10-2020 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 15 Οκηωβπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Πέμπηη και
ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων,
μεηά ηην απιθμ. ππωη: 25136/14-10-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε Έκηακηη ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον κ. Κωνζηανηίνο Γπηγοπίος, ππόεδπο ηος Δ..,
ηον κ. Παναγιώηος Γεώπγιο , Ανηιππόεδπο ηος Δ.., ηην κ. πςποπούλος Εςαγγελία
αναπληπωμαηικό 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
πποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος κ. Κωνζηανηίνος Γπηγοπίος, αποθάζιζε ηα
παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι
ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………
ΑΠΟΦΑΗ

875

ΘΕΜΑ 30ο: Αναζηολή ηων διαδικαζιών ηος επαναληπηικού διαγωνιζμού για
ππομήθεια και εγκαηάζηαζη « Φοπηηού ακηινοζκοπικού C- ARM Οπθοπεδικού»
λόγω ςποβολήρ πποδικαζηικήρ πποζθςγήρ ηηρ εηαιπείαρ GE Health care A.E.
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 25249/14-10-2020 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
αναζηολή ηων διαδικαζιών ηος Επαναληπηικού διαγωνιζμού με απ. Διακ.
19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 92108) για ηην ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ηος
Φοπηηού Ακηινοζκοπικού C- ARM Οπθοπεδικού» (ΤΠΟΕΡΓΟ 7) ηηρ ππάξηρ
«Ππομήθεια Εξοπλιζμού για ηην αναβάθμιζη ηων ςποδομών ηος
Γ.Ν.Σπικάλων » με κωδικό ΟΠ 5022174 λόγω ςποβολήρ Πποδικαζηικήρ
πποζθςγήρ από ηην εηαιπεία GE HEALTHCARE AE, η οποία έσει ωρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/EE και 2014/25/EE)».
2. Σο Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό ςφςτημα υγείασ και Κοινωνικήσ
Αλληλεγγφησ και λοιπζσ διατάξεισ».
3. Σο ΠΔ 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τησ Αρχήσ
Εξζταςησ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν»
4. Σην υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του
Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ τησ Πράξησ «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ για την Αναβάθμιςη
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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 «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ»
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 315.000,00€
Σην υπ’ αρ. πρωτ.4844/19-12-2019 Απόφαςη Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ (ΑΔΑ:
6ΑΣ27ΛΡ-2Σ6) ςχετικά με την 1η Σροποποίηςη τησ Πράξησ «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ 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.305/13/5-5-2017 Απόφαςη Διοικητικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:
6ΕΨ46907Φ-ΟΜΝ) του ΓΝ Σρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ C-ARM
ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ»
Tην
υπϋαριθμ.836/26/20-9-2018
Απόφαςη
Διοικητικοφ
υμβουλίου
Η
(ΑΔΑ:6 7846907Φ-ΗΩΗ) του ΓΝ Σρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι
ςυμπληρωματικζσ
τεχνικζσ
προδιαγραφζσ
για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΗΣΟΤ
ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ C- ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ
Σην υπ’αριθμ.723/27-2-2020 φμφωνη γνϊμη για τα τεφχη δημοπράτηςησ τησ
Ειδικήσ Τπηρεςίασ Διαχείριςησ Ε.Π. τησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με θζμα «Ζγκριςη
διακήρυξησ για το Τποζργο «Προμήθεια και εγκατάςταςη φορητοφ ακτινοςκοπικοφ carm» Α/Α 7 τησ πράξησ με MIS 5022174
Tην υπϋαριθμ.172/6/12-3-2020 Απόφαςη Διοικητικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:
ΨΔΗΒ46907Φ-ΡΔΝ) του ΓΝ Σρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεφχη
δημοπράτηςησ, οι επικαιροποιημζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και η διενζργεια του
διαγωνιςμοφ.
Σην υπ’αριθμ. 9/2020 Διακήρυξη (Α/Α ΕΘΔΘ 80442) (ΑΔΑΜ 20PROC006484442) με
καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν την Δευτζρα 25 Μαΐου 2020.
Σην υπάριθμϋπρωτ. 10659/21-4-2020 Προδικαςτική Προςφυγή τησ εταιρείασ GE
HEATHCARE ABEE κατά των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τησ διακήρυξησ 9/2020
Tην υπ’αριθμ. 287/10/24-4-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΣΕΦ46907Φ-87Τ) με την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό τησ επιτροπήσ ςφνταξησ τεχνικϊν προδιαγραφϊν με το οποίο
γίνονται δεκτά τα ςημεία τησ προςφυγήσ και τροποποιοφνται τα ςημεία 9c & 14 των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν
Tην υπ’αριθμ. 288/10/24-4-2020 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΨΤΤ846907Φ-Τ6Ω) με την οποία
αναςτζλλονται οι διαδικαςίεσ του διαγωνιςμοφ με αρ. διακ. 9/2020 ζωσ την ζκδοςη και
κοινοποίηςη τησ Απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ και μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία
υποβολήσ προςφορϊν καθϊσ και διενζργειασ διαγωνιςμοφ την Δευτζρα 6/7/2020 και
την Παραςκευή 10/7/2020 αντίςτοιχα.
Σην 28/4/2020 η προςφεφγουςα εταιρεία κοινοποίηςε μζςω του ΕΘΔΘ την
παραίτηςή τησ από την Προδικαςτική Προςφυγή (αρ. πρωτ. 11097/28-4-2020)
Σο υπ’ άριθμ. 45/2020 Πρακτικό τησ ΑΕΠΠ (αρ.Πρωτ. 11502/4-5-2020), με το οποίο
μασ ενημερϊνει ότι η ωσ άνω Προδικαςτική Προςφυγή τίθεται ςτο αρχείο.
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16. Tην υπϋαριθμ. 358/17/20-5-2020 Απόφαςη Διοικητικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:
66ΗΗ46907Φ-93Φ) του ΓΝ Σρικάλων με την οποία αποφαςίςτηκε η ακφρωςη τησ
υπ’αριθμ. 9/2020 Διακήρυξησ, η επανάληψη τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ με τισ
επικαιροποιημζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με την υπ’αριθμ. 287/10/24-42020 Απόφαςη Δ και η ζγκριςη των επικαιροποιημζνων τευχϊν δημοπράτηςησ.
17. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 13216/25-5-2020 Ζγγραφο με το οποίο διαβιβάςτηκε η υπ’αριθμ.
358/17/20-5-2020 Απόφαςη Δ ςτην ΕΤΔΕΠ προσ ενημζρωςή τησ.
18. Σην υπ’αριθμ. 19/2020 Επαναπροκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006830338) με Α/Α ΕΘΔΘ
92108
19. 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
20. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 24176/5-10-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμηθειϊν
(Διαγωνιςμοί) του ΓΝΣ με το οποίο διαβιβάςτηκε η ανωτζρω απόφαςη ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ.
21. 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 ΦΟΡΘΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ
(ΤΠΟΕΡΓΟ 7) με ςυγχρηματοδότηςη από το ΕΠΑ 2014-2020 (αρ. διακ. 19/2020)» η
οποία κατατζθηκε μζςω ΕΘΔΘ την Δευτζρα 12/10/2020.
22. Σο υπϋάριθμ.Πρωτ.25074/14-10-2020 Ζγγραφο τησ ΑΕΠΠ με το οποίο μασ ενημερϊνει
ότι πρζπει να προβοφμε ςτισ κάτωθι ενζργειεσ:
a) Κοινοποίηςη τησ προςφυγήσ ςε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο εντόσ 5 ημερϊν
b) Κατάθεςη του φακζλου του διαγωνιςμοφ και απόψεων επί τησ Προςφυγήσ τησ
Αναθζτουςασ αρχήσ εντόσ 10 ημερϊν
c) Παραχϊρηςη αυθημερόν δικαιϊματοσ πρόςβαςησ ςτο ςφνολο των ςτοιχείων του
διαγωνιςμοφ ςτα οριςμζνα από την ΑΕΠΠ μζλη
23. Σο από 14/10/2020 μήνυμα επικοινωνίασ μζςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ με το
οποίο ενημερϊθηκε η ΑΕΠΠ ότι δόθηκε αυθημερόν ςτουσ ειςηγητζσ πρόςβαςη ςτα
ςτοιχεία του δαγωνιςμοφ (ΒΗΜΑ c του υπ’αριθμ. πρωτ. 25074/14-10-2020
Εγγράφου).
24. Σο υπάριθμ.Πρωτ.25098/14-10-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμηθειϊν
(Διαγωνιςμοί) με το οποίο διαβιβάςτηκε η Προδικαςτική προςφυγή προσ την
επιτροπή Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ προκειμζνου να παραλάβει την Προδικαςτική
Προςφυγή και να καταθζςει τυχόν γνωμοδότηςη/παρζμβαςη.
25. Σο από 14/10/2020 μήνυμα επικοινωνίασ μζςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ προσ
τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ προκειμζνου να λάβουν γνϊςη
τησ Προδικαςτικήσ Προςφυγήσ (ΒΗΜΑ a του υπ’αριθμ.πρωτ.25074/14-10-2020
Εγγράφου).
26. Σο από 14/10/2020 μήνυμα επικοινωνίασ μζςω τησ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ προσ
την ΑΕΠΠ και τουσ ειςηγητζσ ότι κοινοποιήθηκε προσ κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο η
προδικαςτική προςφυγή (ΒΗΜΑ a του υπ’αριθμ. πρωτ. 25074/14-10-2020 Εγγράφου).
27. Σην υπϋάριθμ. 1739/2020 Πράξη Προζδρου του 2ου Κλιμακίου τησ ΑΕΠΠ περί οριςμοφ
ειςηγητή και ημερομηνίασ εξζταςησ τησ Προδικαςτικήσ Προςφυγήσ την 20/11/2020
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και ϊρα 10:00 π.μ. και με βάςη την οποία «καλεί την Αναθζτουςα Αρχή όπωσ
καταθζςει τισ απόψεισ τησ επί του αιτήματοσ αναςτολήσ εκτζλεςησ – προςωρινϊν
μζτρων εντόσ προθεςμίασ τριϊν (3) ημερϊν από την κοινοποίηςη τησ παροφςασ »
Παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με:
Σην αναςτολή όλων των διαδικαςιϊν ςυνζχιςησ του ανωτζρω ηλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ, ζωσ και την ζκδοςη και κοινοποίηςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ για την
εξζταςη τησ ανωτζρω προδικαςτικήσ προςφυγήσ.

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 ηην αναζηολή όλων ηων διαδικαζιών ζςνέσιζηρ ηος Επαναληπηικού
ηλεκηπονικού διαγωνιζμού, με απ. Διακ. 19/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 92108) για ηην
ππομήθεια και εγκαηάζηαζη ηος Φοπηηού Ακηινοζκοπικού C- ARM
Οπθοπεδικού» (ΤΠΟΕΡΓΟ 7) ηηρ ππάξηρ «Ππομήθεια Εξοπλιζμού για ηην
αναβάθμιζη ηων ςποδομών ηος Γ.Ν.Σπικάλων » με κωδικό ΟΠ 5022174 έωρ
ηην έκδοζη και κοινοποίηζη ηηρ απόθαζηρ ηηρ ΑΕΠΠ για ηην εξέηαζη ηηρ
πποδικαζηικήρ πποζθςγήρ από ηην 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
πςποπούλος Εςαγγελία
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2020.10.15

Παπαβαζιλείος ηςλιανή

