
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

Τηρ ςπ’ απιθμ. 38ες/15-10-2020 Σςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλυν 

  
Σηα Τπίκαλα ζήμεπα ηην 15 Οκηυβπίος  2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ  Πέμπηη και 

ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλυν, 

μεηά ηην απιθμ. ππυη: 25136/14-10-2020  ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού 

Σςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Τπικάλυν, ζςνήλθαν ζε  Έκηακηη  ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό 

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον  κ. Κυνζηανηίνο Γπηγοπίος, ππόεδπο ηος Δ.Σ., 

ηον κ. Παναγιώηος  Γεώπγιο , Ανηιππόεδπο ηος Δ.Σ., ηην κ. Σπςποπούλος Εςαγγελία 

αναπληπυμαηικό μέλορ ,ηον κ. Μςλυνά Σηέθανο, ηακηικό μέλορ , ηην κ. Κόζςβα 

Σηαςπούλα , ηακηικό μέλορ και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος Σηςλιανήρ ,  Γπαμμαηέυρ ηος 

ΔΣ.  

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

πποέδπος ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος κ. Κυνζηανηίνος Γπηγοπίος, αποθάζιζε ηα 

παπακάηυ ζύμθυνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι 

ζηην ππόζκληζη: 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                                  ΑΠΟΦΑΗ      865         

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια και 

εγκαηάζηαζη « μησάνημα ζςνεσών μεθόδυν αιμοδιήθηζηρ  ( ΜΕΘ ), ηεμ. 2» . 

Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..: 
1. Η  απιθμ. ππυη.  24513/7-10-2020 ειζήγηζη ηος Τμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 

έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού 
για ηην ππομήθεια και εγκαηάζηαζη « μησάνημα ζςνεσών μεθόδυν 
αιμοδιήθηζηρ  ( ΜΕΘ ), ηεμ. 2» , ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΣΠΑ 2014-

2020, η οποία έσει υρ εξήρ: 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σθν υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςθ ζνταξθσ (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  

3. Σθν υπ’αρικμ.310/13/5-5-2017 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΙ5Θ46907Φ-6Γ9) του ΓΝ 

Σρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για τθν προμικεια 

«ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΤΝΕΧΟΤ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ 

(ΣΕΜΑΧΙΑ 2)»  
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4. Tθν υπϋαρικμ. 178/7/28-2-2019 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46907Φ-Τ1Ν) του ΓΝ 

Σρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΤΝΕΧΟΤ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ (ΜΕΘ) ΣΕΜ. 2 

5. Σθν υπ’αρικμ. 4844/19-12-2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ ςχετικά με τθν 

1θ τροποποίθςθσ τθσ Πράξθσ με κωδικό ΟΠ 5022174 και τθν διάςπαςθ του Τποζργου 

6 ςτα Τποζργα 9, 10 & 11 ωσ εξισ: ΤΠΟΕΡΓΟ 9: Μικροςκόπιο υμπαρατιρθςθσ, 

ΤΠΟΕΡΓΟ 10: Τπερθχοτομογράφοσ με τεχνικι ελαςτογραφίασ, ΤΠΟΕΡΓΟ 11: 

«Μθχάνθμα υνεχϊν Μεκόδων Αιμοδιικθςθσ (ΜΕΘ) τεμ. 2» 

6. Tθν υπϋαρικμ. 307/13/4-5-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: 

6H3Λ46907Φ-ΟΣΗ) του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ Προϊκθςθ του 

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 11 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ  λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ 

τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ. 

7. Σθν υπ’αρικμ. 18/2020 Διακιρυξθ υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ 

8. Σο από 7/10/2020 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

ασ διαβιβάηουμε το πρακτικό τθσ επιτροπισ και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά 

με: 

1) τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

2) τθν ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν 

προςφορϊν) του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΤΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΘΘΘΘ (ΜΕΘ) ΣΕΜ. 2» με αρικμό 

Διακιρυξθσ 18/2020  ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2014-2020 

 
Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 60.310,00 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: 
1. Μθχάνθμα υνεχϊν Μεκόδων Αιμοδιικθςθσ (ΜΕΘ) Σεμ 2: 37.000,00€ με ΦΠΑ 
2. Παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (για τα 2 τεμάχια): 3.330,00€ με ΦΠΑ 
3. Δικαίωμα προαίρεςθσ για υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του  1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ (για τα 2 τεμάχια): 19.980,00€ 
με ΦΠΑ 
Κριτιριο κατακφρωςθσ,  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 
Ο διαγωνιςμόσ δθμοςιεφκθκε: 
Α. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ: 
- ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΝΛΘ46907Φ-Γ0Λ) 
- ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ: 20PROC006817357) 
- Εφθμερίδα ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ (4/6/2020) 
- Εφθμερίδα Η ΕΡΕΤΝΑ (4/6/2020) 
Β. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ 
- ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ: 20PROC006817516) 
- 5θ  Τ.Πε Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)  

http://www.dypethessaly.gr/
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- ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr ) 
τα Σρίκαλα τθν Σρίτθ 16 Ιουνίου 2020 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο 
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.14371/4-6-
2020 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ 
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.23062/31-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΠΑ46907Φ-8ΚΝ) 
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 
1. Περίφανοσ πυρίδων (τακτικό μζλοσ) 
2. Παραφόρου Θεονίκθ (τακτικό μζλοσ) 
3.  Ήππα Βαςιλικι (τακτικό μζλοσ) 
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και 
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.307/13/4-5-2020 (ΑΔΑ: 6Θ3Λ46907Φ-ΟΣΗ) 
Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου, ςχετικι με τθν προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 11 λόγω τθσ 
ζκτακτθσ ςυνκικθσ περί κορωνοϊοφ, τθν  υπϋαρικμ. 357/17/20-5-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ9ΨΕ46907Φ-ΘΑΡ) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου ςχετικι με ζγκριςθ του ςχεδίου 
διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 11, τθν υπϋαρικμ.18/2020 Διακιρυξθ, και 
τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016  
Διαπίςτωςε ότι για τον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκαν δφο (2) προςφορζσ και 
αρικμικθκαν, ωσ κάτωκι: 

α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΙΑ ΟΕ  14982/15-6-2020 

2 ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ 15013/15-6-2020 

 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι αποςφράγιςε και υπζγραψε τουσ κυρίωσ φακζλουσ των 
προςφορϊν και υπζγραψε και αποςφράγιςε τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν και ζλυςε τθν ςυνεδρίαςθ. 
  
Η εταιρεία ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΙΑ ΟΕ κατζκεςε ΤΠΟΜΝΗΜΑ ςχετικό με 
παρατθριςεισ επί τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ (αρ.πρωτ.15808/24-
6-2020) και το οποίο κοινοποιικθκε ςτθν επιτροπι αξιολόγθςθσ με το 
υπ’αρικμ.πρωτ.15837/24-6-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί). 
 
Η επιτροπι ςυνεδρίαςε εκ νζου και προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ωσ 
κάτωκι: 
 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Η επιτροπι διαπίςτωςε ότι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ όλων των εταιρειϊν 
κατατζκθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΣΑ τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ. 
 
Β) ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι εξζταςε τουσ φακζλουσ των Σεχνικϊν Προςφορϊν και 
διαπίςτωςε ότι: 
1. Η εταιρεία ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΘ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΘ & ΙΑ ΟΕ προςφζρει το μθχάνθμα υνεχοφσ 
Τποκατάςταςθσ Νεφρικισ Λειτουργίασ και πλαςμαφαίρεςθσ INFOMED HF440 (Ελβετίασ) 
 
2. Η εταιρεία ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ προςφζρει το μθχάνθμα Prismaflex 8.10 του οίκου 
καταςκευισ GAMBRO LUNDIA AB και εργοςτάςιο καταςκευισ ςτθ ουθδία, τον 
προςφερόμενο εξοπλιςμό περιλαμβάνεται το κερμαντικό ςφςτθμα Prismacomfort 220V. 
 

http://www.trikalahospital.gr/
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Θ επιτροπι τθν Δευτζρα 20/7/2020 αποφάςιςε να ηθτιςει με το υπ’αρικμ.πρωτ. 17871/20-
7-2020 ζγγραφό τθσ από τθν εταιρεία ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΙΑ ΟΕ να προβεί 
ςε επίδειξθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Σο αίτθμα τθσ επιτροπισ διαβιβάςτθκε ςτθν 
εταιρεία (με το υπ’αρικμ.πρωτ.17873/20-7-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμθκειϊν 
(Διαγωνιςμοί) και θ εταιρεία ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ προζβθ ςτθν επίδειξθ του εξοπλιςμοφ τθν 
Σετάρτθ 23/7/2020 ςφμφωνα με το υπ’αρικμ. πρωτ.17915/21-7-2020 ζγγραφό τθσ. 
 
Σθν Σετάρτθ 30 επτεμβρίου 2020 θ εταιρεία ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ κατζκεςε ΤΠΟΜΝΗΜΑ 
ςχετικό με παρατθριςεισ επί τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ 
& ΙΑ ΟΕ (αρ. πρωτ. 23645/30-9-2020) και το οποίο κοινοποιικθκε ςτθν επιτροπι 
αξιολόγθςθσ με το υπ’αρικμ.πρωτ.23692/30-9-2020 ζγγραφο του Γραφείου Προμθκειϊν 
(Διαγωνιςμοί). 
 
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι ςυνεδρίαςε εκ νζου τθν Σρίτθ 6 Οκτωβρίου 2020 και προκειμζνου 
να ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν αποφάςιςε να ηθτιςει 
διευκρινίςεισ από τθν εταιρεία ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ με το υπ’αρικμ. πρωτ.24282/6-10-
2020 ζγγραφό τθσ ςχετικά με το χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Σο αίτθμα τθσ 
επιτροπισ διαβιβάςτθκε με το υπϋάρικμ.πρωτ.24286/6-10-2020 ζγγραφο του Γραφείου 
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) ςτθν εταιρεία ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ, θ οποία απάντθςε εντόσ 
τθσ τικζμενθσ προκεςμίασ με το υπ’αρικμ.πρωτ.24371/7-10-2020 ζγγραφό τθσ 
διευκρινίηοντασ ότι ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ είναι τζςςερα (4) ζτθ. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ανωτζρω διευκρίνιςθ θ επιτροπι διαπίςτωςε ότι: 
 
1. ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΘ  – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΘ & ΙΑ ΟΕ 
Η προςφορά τθσ εταιρείασ ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ  – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΙΑ ΟΕ ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ διότι 
όπωσ προζκυψε από τθν επίδειξθ το όλο ςφςτθμα τοποκζτθςθσ και ςφνκεςθσ 
παρουςιάςτθκε δφςχρθςτο. Δεν είναι ςε καςζτα το ςφςτθμα γραμμϊν φίλτρου παρά μόνο 
γραμμϊν απαιτϊντασ ςθμαντικό χρόνο από τον ιατρό να ςυνκζςει τθν καςζτα ζτςι ϊςτε να 
λειτουργιςει το μθχάνθμα. Ο χρόνοσ του εντατικολόγου είναι πολφτιμοσ για να 
αφιερϊνεται επί ϊρασ ςτθ ςφνκεςθ όταν ηθτείται προςυνδεδεμζνο ςφςτθμα για μείωςθ 
του ζργου. 
Ο κίνδυνοσ ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων αυξάνει γιατί απαιτεί ςυνδζςεισ με λιψθ 
μζτρων αντιςθψίασ κατά τθν διάρκεια ςφνκεςθσ τθσ καςζτασ. 
 
2. ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ 
Η προςφορά τθσ εταιρείασ ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΕΚΣΘ διότι κατατζκθκε ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθ διακιρυξθσ και τα ηθτοφμενα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  
 
Γ) τθ ςυνζχεια θ επιτροπι ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ προχϊρθςε ςτθν 
βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ  ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ τθσ οποίασ θ τεχνικι 
προςφορά ζγινε αποδεκτι. 
Αναλυτικά θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου αλλά και θ υνολικι βακμολογία 
(Β) τθσ τεχνικισ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ που ζγινε αποδεκτι 
παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α  
ΚΡΙΣΘΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ
 

ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 
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i  =  1 
Απαιτιςεισ 
α/α 1 ζωσ 

α/α 10 
12% 120 14,4 

Η αυτονομία τθσ μπαταρίασ 10-30 
λεπτϊν δίνει αςφάλεια ςε περίπτωςθ 

τυχαίασ αποςφνδεςθσ ρεφματοσ ι 
διακοπισ.  

i  =  2 
Απαίτθςθ α/α 

11 
11% 100 11   

i  =  3 
Απαίτθςθ α/α 

12 
7% 100 7   

i  =  4 
Απαιτιςεισ 
με α/α 13, 

14,15 
12% 120 14,4 

Ο τφποσ καςζτασ φίλτρου και 
γραμμϊν είναι εφχρθςτοσ για τον 

εναττικολόγο και βοθκά ςτθν άμεςθ 
ζναρξθ του priming κακϊσ δεν 

χρειάηεται να απαιτθκεί επιπρόςκετοσ 
χρόνοσ για τθν ςφνδεςθ γραμμϊν - 

φίλτρου ςτο ςετ φίλτρου. 

i  =  5 
Απαιτιςεισ 

με α/α 16-22 
15% 110 16,5 

Η ροι ζγχυςθσ τθσ θπαρίνθσ από τθν 
αντλία ζχει μεγαλφτερο εφροσ 

i  =  6 
Απαιτιςεισ 

με α/α 23-28 
13% 120 15,6 

Ζχει μεγαλφτερθ αυτονομία ςτθν 
μπαταρία. Επίςθσ, προςφζρει 

επιλογζσ ςυνδεςιμότθτασ με ειριακι 
κφρα επικοινωνίασ και με κφρα 

Ethernet. 

i  =  7 

Χρόνοσ 
ποςοτικισ και 

ποιοτικισ 
Παράδοςθσ: 
90 θμζρεσ 

3% 120 3,6 
O χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ 

παράδοςθσ είναι 30 θμζρεσ 

i  =  8 

Πρόγραμμα 
Εκπαίδευςθσ 

για τουσ 
χριςτεσ και 

τεχνικοφσ ΒΙΣ 

4% 120 4,8 
Δίνει περιςςότερεσ εκπαιδεφςεισ από 

τισ ηθτοφμενεσ χωρίσ περιοριςμό 

i  =  9 

Εγγφθςθ 
καλισ 

λειτουργίασ : 
Διάρκεια 

(τουλάχιςτον 
3 ζτθ) 

15% 120 18 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 4 ζτθ 

i  = 10 

Περίοδοσ 
πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ – 
επιςκευϊν 

8% 100 8   

            

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β ΣΕΧΝΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΠΑΞΣΕΡ 
ΕΛΛΑ ΕΠΕ  

113,3   

 
Δ) τθ ςυνζχεια θ επιτροπι προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ 
εταιρείασ ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ θ οποία ζγινε δεκτι κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ.  
Η επιτροπι εξζταςε το φάκελο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ τθσ εταιρείασ και διαπίςτωςε 
ότι ςτον Πίνακα Π2 (Πλιρθ υντιρθςθ – Επιςκευι) θ υνολικι Σιμι Πλιρουσ υντιρθςθσ 
Επιςκευισ () ΔΕΝ ταυτίηεται με τθν τιμι που προκφπτει από τον τφπο =Σ1*(10-ρ) βάςει 
τθσ υποςθμείωςθσ **** του Τποδείγματοσ του Πίνακα 2 τθσ διακιρυξθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV 
τθσ διακιρυξθσ).  
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Κατά ςυνζπεια και βάςει του άρκρου 2.4.4 τθσ διακιρυξθσ και του Πίνακα Π2 του 
Παραρτιματοσ IV τθσ διακιρυξθσ θ προςφορά τθσ εταιρείασ ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ 
ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ. 
 
Θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω και το άρκρο 106 του ν. 4412/2016 
προτείνει τθν ματαίωςθ τθσ υπ’άρικμ. 18/2020 Διακιρυξθσ. 
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
1. Περίφανοσ πυρίδων  
2. Παραφόρου Θεονίκθ  
3.  Ήππα Βαςιλικι  
 

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 :  

- υρ έσει ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηος ζςνοπηικού διαγυνιζμού 
και μαηαιώνει ηην  απιθμ. διακ.18/2020 

- ηην επανάλητη ηος ανυηέπυ  διαγυνιζμού  με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ για  
ππομήθεια και εγκαηάζηαζη  ηος  είδοςρ « μησάνημα ζςνεσών μεθόδυν 
αιμοδιήθηζηρ   ( ΜΕΘ ), ηεμ. 2» , ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΣΠΑ 2014-
2020 για ηιρ ανάγκερ ηος Νοζοκομείος. 

 
 

Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ 
………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ 

 

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ 

Σα κέιε  Η γρακκαηέας  ηοσ σκβοσιίοσ 

Παναγιώηος  Γεώπγιορ   

Σπςποπούλος Εςαγγελία  

Μςλυνάρ Σηέθανορ  

Κόζςβα Σηαςπούλα Παπαβαζιλείος Σηςλιανή 
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