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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Τηρ ςπ’ απιθμ. 43ες/20-11-2020 Σςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων
Σηα Τπίκαλα ζήμεπα ηην 20 Νοεμβπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Παπαζκεςή και
ώπα 8.30 μ.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων, μεηά
ηην απιθμ. ππωη: 28630/19-11-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
Σςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Τπικάλων, ζςνήλθαν ζε Τακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον κ. Κωνζηανηίνο Γπηγοπίος, ππόεδπο ηος Δ.Σ.,
ηον κ. Παναγιώηος Γεώπγιο , Ανηιππόεδπο ηος Δ.Σ., ηον κ. Κωνζηανηίνο Γιαννακό,
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
πποέδπος ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος κ. Κωνζηανηίνος Γπηγοπίος, αποθάζιζε ηα
παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι
ζηην ππόζκληζη:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΠΟΦΑΗ

988

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκπιζη ππακηικών αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών
και οικονομικών πποζθοπών για ππομήθεια «Λαπαπαζκοπικού Σςζηήμαηορ,
πλήπερ» ( 2 η.μ.σ.) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ
5022174.
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 28290/16-11-2020 ειζήγηζη ηος Τμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικών αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και
οικονομικών πποζθοπών για ππομήθεια «Λαπαπαζκοπικού Σςζηήμαηορ,
πλήπερ» ( 2 η.μ.σ.) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ
5022174, η οποία έσει ωρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/EE και 2014/25/EE)», 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»,
3. Σθν υπ’αρικμ.306/13θσ/5-5-2017(ΑΔΑ:6Ε9Β46907Φ-Θ53) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για «ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ
(ΣΕΜΑΧΙΑ2)»,
4. Σθν υπϋαρικμ.811/26θσ/27-9-2019(ΑΔΑ:62ΨΗ46907Φ-Ξ7Ε)
Απόφαςθ Δ του
Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκαν οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
5. Tθν υπϋαρικμ.623/29θσ/6-8-2020(ΑΔΑ:ΨΒ4146907Φ-ΓΔ3) Απόφαςθ Δ του ΓΝ Σρικάλων
με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ Προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ
λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ,

ΑΔΑ: Ω0Χ846907Φ-2Υ2

6. Σθν
υπϋαρικμ.689/30θσ/21-8-2020(ΑΔΑ:6Δ0Θ46907Φ-9Ν)
Απόφαςθ
Δ
του
Νοςοκομείου του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν θ διενζργεια και τα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5,
7. Σθν υπ’αρικμ.30/2020 Διακιρυξθ (Α/Α ΕΘΔΘ 96338),
8. Σο γεγονόσ ότι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν προμικεια «ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ
ΤΣΘΜΑΣΟ ΠΛΘΡΕ ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2)» κατατζκθκε εξαρχισ μία (1) μόνο προςφορά,
9. 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,
10.Σο υπ’αρικμ.πρωτ.27914/11-11-2020 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν,
11.Σθν υπ’αρικμ.27925/11-11-2020(ΑΔΑ:6ΨΨ846907Φ-ΛΕ6) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν,
12.Σο υπϋάρικμ.πρωτ.28281/16-11-2020 πρακτικό αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
ασ διαβιβάηουμε τα ανωτζρω πρακτικά και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά
με:
1) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.27914/11-11-2020 Πρακτικοφ Αξιολόγθςθσ
Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ,
2) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.28281/16-11-2020 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικισ
προςφοράσ,
3) Σθν επικφρωςθ τθσ υπ’αρικμ.27925/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΨΨ846907Φ-ΛΕ6) Απόφαςθ
Διοικθτι οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν.
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ
Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ
ΤΣΘΜΑΣΟ, ΠΛΘΡΕ, ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2)» με αρικμό Διακιρυξθσ 30/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 96338)
Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 310.240,00 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. Προμικεια «ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ, ΠΛΘΡΕ, ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2)»: 280.000,00€ με
ΦΠΑ
2. Παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: 4.320,00€ με ΦΠΑ
3. Δικαίωμα προαίρεςθσ για υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ: 25.920,00€ με ΦΠΑ
Κριτιριο κατακφρωςθσ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
Ο διαγωνιςμόσ δθμοςιεφκθκε:
A. ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ
- Αρικμόσ δθμοςίευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: 2020/S 202-487943
- ΚΘΜΔΘ (ΑΔΑΜ: 20PROC007489572)
B. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ:
- ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΙΣ046907Φ-ΙΘΚ)
- Εφθμερίδα ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ (16/10/2020)
- Εφθμερίδα Θ ΕΡΕΤΝΑ (16/10/2020)
Γ. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
- ΚΘΜΔΘ (ΑΔΑΜ: 20PROC007490361)
- 5θ Τ.Πε Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)
- ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr )
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τα Σρίκαλα τθν Παραςκευι 6 Νοεμβρίου και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.25555/29-102020 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία
ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.25942/19-10-2020 (ΑΔΑ: 605Ν46907Φ-Χ67) Απόφαςθ
Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ (τακτικό μζλοσ)
2. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ (τακτικό μζλοσ)
3. ΚΟΣΗΑΚΟΗΙΔΘ ΚΟΜΑ (τακτικό μζλοσ)
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ
ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.689/30θσ/21-8-2020 (ΑΔΑ:6Δ0Θ46907Φ-9Ν) Απόφαςθ Δ του
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τθν υπϋαρικμ.30/2020
Διακιρυξθ, και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του
διαγωνιςμοφ (Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και Σεχνικϊν προςφορϊν)
Για τον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε μία (1) προςφορά, ωσ κάτωκι:
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Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ διαπίςτωςε τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατατζκθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ διακιρυξθσ και ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΣΑ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
Β) ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι εξζταςε το φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ και διαπίςτωςε ότι:
1. Θ εταιρεία KARL STORZ ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Μ.Ε.Π.Ε προςφζρει ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ
ΤΣΘΜΑ ΠΛΘΡΕ, ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2) του οίκου Karl Storz SE & Co. KG, Γερμανίασ.
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.
ΟΜΑΔΑ Α :ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘ

Α/Α

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

KARL STORZ ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ
ΕΛΛΑΔΟ Μ.ΕΠΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Γενικά

i = 1
i = 2

i = 3
i = 4

Όλα τα προςφερόμενα, απαραίτθτα κα
πρζπει να είναι του ίδιου οίκου
καταςκευισ για λόγουσ ομοιογζνειασ.
Όλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να
είναι πιςτοποιθμζνα για τθν χριςθ τουσ
ςτθν ιατρικι(medical devices).

Α. Προδιαγραφι κάμερασ HD (High Definition)
Να είναι τελευταίασ γενιάσ, υψθλισ
ευκρίνειασ (HD), με κεφαλι κάμερασ 3
1%
HD,format 16:9
Να παρζχει ανάλυςθ 1920x1080 pix Να
παρζχει ανάλυςθ 1920x1080 pixels
1%
προοδευτικισ ςάρωςθσ FULLHD

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ
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i = 5

i = 6

i = 7

i = 8

i = 9
i = 10
i = 11

i = 12

i = 13
i = 14

i = 15

i = 16

1080p.els προοδευτικισ ςάρωςθσ
FULLHD 1080p.
Να διακζτει ςυςτιματα ψθφιακισ
επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ για τθν
βελτίωςθ τθσ Ενδοςκοπικισ εικόνασ με
περιςςότερθ λεπτομζρεια για καλφτερθ
διαγνωςτικι αξιολόγθςθ, όπωσ
ομογενοποιθμζνο φωτιςμό, ςφςτθμα
διαφοροποίθςθσ των ιςτϊν και
αναγνϊριςθσ και διάκριςθσ των πιο
λεπτϊν δομϊν ιςτοφ.
Να ζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ
εναλλαγισ μεταξφ των φιλτραριςμζνων
εικόνων και τθσ φυςικισ εικόνασ από τθν
κεφαλι τθσ κάμερασ.
Να ζχει τθ δυνατότθτα διαχωριςμοφ τθσ
εικόνασ (ΡΙΡ):α) για παράλλθλθ
παρακολοφκθςθ εικόνων από δφο
διαφορετικζσ πθγζσ και β) για
παρακολοφκθςθ Φυςικισ εικόνασ ςε
αντιπαραβολι με τθ φιλτραριςμζνθ
εικόνα για άμεςθ ςφγκριςθ.
Να διακζτει USB κφρεσ για τθν
αποκικευςθ φωτογραφιϊν και βίντεο ςε
ανάλυςθ FULLHD 1920x1080p.
Να παρζχει ζνδειξθ ςτο μόνιτορ για το
ποςοςτό τθσ μνιμθσ που
χρθςιμοποιικθκε ςτο ςυνδεμζνο
αποκθκευτικό μζςο.
Να διακζτει ψθφιακζσ εξόδουσ: DVI, 3GSDI
Όλεσ οι λειτουργίεσ τθσ κάμερασ να
μποροφν εφκολα να ελεγχκοφν και μζςω
ποδοδιακόπτθ.
Θ κεφαλι κάμερασ να διακζτει πλικτρα
ελζγχου για τον ζλεγχο των διαφόρων
μορφϊν παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ, των
παραμζτρων λειτουργίασ τθσ αλλά και
τθν καταγραφι φωτογραφιϊν και βίντεο.
Να διακζτει ενςωματωμζνο φακό
οπτικοφ zoom, παρζχοντασ μεγζκυνςθ
x2.
Θ κεφαλι να διακζτει ελάχιςτθ
ευαιςκθςία φωτιςμοφ <1.5 lux
Να ζχει δυνατότθτα παγϊματοσ τθσ
εικόνασ.
Να ςυνδζεται ςειριακά με ςυςκευζσ
όπωσ: ςυςκευι διόγκωςθσ
πνευμοπεριτοναίου, πθγι ψυχροφ
φωτιςμοφ κλπ, ϊςτε οι παράμετροι
λειτουργίασ τουσ και τα μθνφματα
αςφαλείασ αυτϊν να απεικονίηονται ςτο
μόνιτορ και οι βαςικζσ ρυκμίςεισ αυτϊν,
όπωσ ροι, πίεςθ, ζνταςθ φωτιςμοφ να
ρυκμίηονται από τθν κάμερα.
Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ
για ςφνδεςθ με: εφκαμπτα
videoενδοςκόπια, με videoενδοςκόπια
τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ - 3D και
κεφαλι κάμερασ κατάλλθλθ για
διαγνωςτικό ζλεγχο αιμάτωςθσ ιςτϊν και
οργάνων με ανίχνευςθ τθσ χρωςτικισ
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ινδοκυανίνθσ πράςινθσ / indocyanine
green (ICG) μζςω υπερφκρων.
Να διακζτει πιςτοποίθςθ προςταςίασ
i = 17
1,5%
κλάςθσ 1/CFdefibrillation-safe.
B. Προδιαγραφι μόνιτορ HD με επίπεδθ ευρεία οκόνθ – (Δφο
(2) τεμάχια)
Να είναι ζγχρωμο monitor 26 ιντςϊν
τουλάχιςτον τεχνολογίασ 16:9 TFT/LCD, με
i = 18
2%
πιςτι αναπαραγωγι τθσ εικόνασ, ειδικό
για ενδοςκοπικζσ απεικονίςεισ,
Να λειτουργεί απαραίτθτα με τεχνολογία
i = 19
HD (High Definition) με ανάλυςθ 1920 x
1%
1080
Να διακζτει επιλογι ςυςτιματοσ
i = 20
0,5%
PAL/NTSC
Να διακζτει ειςόδουσ: DVI, 3G-SDI, VGA
i = 21
1%
και εξόδουσ DVI, 3G-SDI.
Να παρζχει τθν δυνατότθτα εικόνασ ςε
εικόνα (Pictureln Picture} ςε διάφορα
επίπεδα μεγεκϊν και εναλλαγι κφριασ και
i = 22
0,5%
δευτερεφουςασ εικόνασ, ϊςτε να είναι
δυνατι θ ταυτόχρονθ απεικόνιςθ και
άλλθσ πθγισ ςιματοσ.
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Γ. Προδιαγραφι Πθγισ Ψυχροφ Φωτόσ
Να είναι υψθλισ απόδοςθσ φωτιςμοφ,
i = 23
τεχνολογίασ LED, κατάλλθλθ για
2%
ενδοςκοπικζσ επεμβάςεισ.
Να διακζτει ςφςτθμα ςυνεχόμενθσ
i = 24
ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ τθσ φωτεινότθτασ
0,5%
με πλικτρα αφισ.
Να μπορεί να μπει ςε λειτουργία
i = 25
0,5%
"Standby"
Να διακζτει εγγυθμζνθ διάρκεια ηωισ τθσ
i = 26
2,5%
λυχνίασ περίπου 30.000 ϊρεσ αντίςτοιχα.
Θ κερμοκραςία χρϊματοσ είναι
i = 27
τουλάχιςτον 6.400K για πιςτι απόδοςθ
1%
των χρωμάτων.
i = 28
Να είναι χαμθλοφ κορφβου λειτουργίασ.
0,5%
Να ςυνδζεται με τθν κάμερα ϊςτε να
i = 29
είναι δυνατόσ ο αυτόματοσ χειριςμόσ τθσ
2%
από αυτι.
Να περιλαμβάνονται δφο (2) τεμάχια
καλωδίων ψυχροφ φωτόσ υψθλισ
κερμικισ αντίςταςθσ, με μθχανιςμό
αςφαλοφσ κλειδϊματοσ με το ενδοςκόπιο
i = 30
ϊςτε να αποτρζπεται θ ακοφςια
1%
απελευκζρωςθ του, διαμζτρου περίπου 5
χιλ. και μικουσ 250 εκ. περίπου,
κλιβανιηόμενο. Θ μετάδοςθ του φωτιςμοφ
να γίνεται μζςω oπτικϊν ινϊν.
Δ. Προδιαγραφι ςυςκευισ διόγκωςθσ πνευμοπεριτοναίου
i = 31

i = 32

i = 33

Να είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε
λαπαροςκοπικζσ, κωρακοςκοπικζσ και
ενδοςκοπιςεισ του ανϊτερου και
κατϊτερου πεπτικοφ.
Να διακζτει ςφςτθμα κζρμανςθσ του CO2
ςτουσ 37° C για τθν καλφτερθ ενδοςκοπικι
εικόνα και τθ μείωςθ κολϊματοσ του
ενδοςκοπίου.
Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ
ελεγχόμενθ από οκόνθ αφισ περίπου 7'',
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i = 34

i = 35

i = 36

i = 37

i = 38

i = 39
i = 40

i = 41

i = 42

i = 43

i = 44
i = 45
i = 46
i = 47
i = 48

i = 49

i = 50

i = 51

i = 52
i = 53
i = 54

τθν οκόνθ να προβάλλονται οι ενδείξεισ
για τθν πίεςθ (επιλεγμζνθ & πραγματικι),
τθ ροι (επιλεγμζνθ & πραγματικι), τθν
κατανάλωςθ αερίου και τθν πίεςθ του
αερίου ςτθ φιάλθ (πλιρωςθ).
Να διακζτει προγράμματα ρυκμίςεων
λειτουργίασ τθσ πίεςθσ και τθσ ροισ με
αςφαλι όρια για παιδιατρικι χριςθ.
Να ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ροισ
ζωσ 45 L/min τουλάχιςτον, ςε βιματα του
1L/min και ςε βιματα του 0,1L/min ςε
παιδιατρικζσ επεμβάςεισ.
Να ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ
ζωσ 30mmHg, ςε βιματα του 1mmHg.
Να διακζτει αυτόματο ζλεγχο πίεςθσ για
τθν αποφυγι κατάρρευςθσ του
πνευμοπεριτοναίου ςε περίπτωςθ
απϊλειασ αερίου κατά τθ διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ.
Να διακζτει βαλβίδα εκτόνωςθσ πίεςθσ
ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ υπερπίεςθσ.
Να ζχει ςυςτιματα αςφαλείασ με οπτικζσ
και θχθτικζσ ενδείξεισ (alarm).
Να ζχει τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ όλων
των ςχετικϊν πλθροφοριϊν λειτουργίασ
και μθνυμάτων αςφαλείασ ςτο μόνιτορ
τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ.
Να διακζτει πιςτοποίθςθ προςταςίασ
κλάςθσ CF
Να περιλαμβάνεται ςφςτθμα απαγωγισ
καπνοφ το οποίο να ενεργοποιείται
αυτόματα με τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ
μονάδασ διακερμίασ.
Ε. Προδιαγραφι ςυςκευισ πλφςθσ / ζκπλυςθσ
Θ ςυςκευι να είναι κατάλλθλθ για
Λαπαροςκοπικι χριςθ
Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ
ελεγχόμενθ από ζγχρωμθ οκόνθ αφισ.
Να παρουςιάηονται οι κακοριςμζνεσ και
οι πραγματικζσ/ενεργζσ ρυκμίςεισ
παραμζτρων.
Να ζχει ικανότθτα πλφςθσ με πίεςθ ωσ
500mmHg και ροι 0– 3.500rnl/min
Να ζχει ικανότθτα αναρρόφθςθσ με ροι
ζωσ 1.000ml/min.
Να ζχει τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ όλων
των ςχετικϊν πλθροφοριϊν λειτουργίασ
και μθνυμάτων αςφαλείασ ςτο μόνιτορ
τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ.
Να διακζτει πιςτοποίθςθ προςταςίασ
κλάςθσ CF.
Σ. Προδιαγραφζσ Λαπαροςκοπικϊν οπτικϊν
Οπτικι διαμζτρου 10 χιλ. και μικουσ
περ.30 εκ., γωνίασ οράςεωσ 30° (Δφο
(2) τεμάχια)
Οπτικι διαμζτρου 10 χιλ. και μικουσ
περ.30 εκ., γωνίασ οράςεωσ 0° (Δφο
(2) τεμάχια)
Να διακζτουν:
Μετάδοςθ φωτιςμοφ μζςω οπτικϊν ινϊν
Καλό βάκοσ πεδίου, επαρκι φωτιςμό,
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υψθλι αντίκεςθ και ανάλυςθ
i = 55

Αντιχαρακτικό γυαλί ηαφειριοφ

0,2%

i = 56

Αντιανακλαςτικζσ επιςτρϊςεισ

i = 57

i = 58
i = 59

i = 60

i = 61

i = 62

i = 63

i = 64
i = 65
i = 66
i = 67

i = 68
i = 69

i = 70

i = 71

i = 72

i = 73
i = 74

Ενςωματωμζνουσ αντάπτορεσ για
ςφνδεςθ με καλϊδια ψυχροφ φωτιςμοφ
διάφορων καταςκευαςτϊν, όπωσ STORZ,
OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ..
Να κλιβανίηονται ςε υγρό κλίβανο –
Autoclavable
Θ κάκε οπτικι να ςυνοδεφεται από
μεταλλικό κυτίο αποκικευςθσ και
αποςτείρωςθσ
Η. Προδιαγραφι Μονάδασ Διακερμίασ
Να διακζτει υψθλισ ανάλυςθσ ζγχρωμθ
οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 9 ιντςϊν για
εφκολο ζλεγχο όλων των παραμζτρων
Να είναι κατάλλθλθ για εφαρμογι
μονοπολικισ και διπολικισ κοπισ και
αιμόςταςθσ για χριςθ από όλεσ τισ
ειδικότθτεσ
Να αναγνωρίηει το ςυνδεόμενο καλϊδιο
ϊςτε να επιλζγονται αυτόματα οι ςωςτζσ
ρυκμίςεισ για το ςυνδεδεμζνο εργαλείο.
Να διακζτει ζτοιμα προεγκατεςτθμζνα
προγράμματα για κάκε ειδικότθτα και να
μποροφν να δθμιουργθκοφν ζωσ 300
προγράμματα εφαρμογισ ανάλογα με τισ
επικυμίεσ των χρθςτϊν.
Να διακζτει μζγιςτθ ιςχφ κοπισ 400W ςε
μονοπολικι και διπολικι χριςθ.
Να διακζτει μζγιςτθ ιςχφ αιμόςταςθσ
250W ςε μονοπολικι και διπολικι
χριςθ.
Να ζχει δυνατότθτα λειτουργίασ Argon
beam
Να ζχει δυνατότθτα λειτουργίασ
ςφράγιςθσ μεγάλων αγγείων ςε
λαπαροςκοπικι και ανοιχτι χειρουργικι.
Να διακζτει δφο υποδοχζσ για
μονοπολικζσ ςυνδζςεισ και τρεισ
υποδοχζσ για διπολικζσ ςυνδζςεισ.
Να διακζτει δυνατότθτα ςφνδεςθσ δυο
ποδοδιακοπτϊν.
Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα
αςφαλείασ για ςυνεχι ζλεγχο διαρροϊν
και ελζγχου λειτουργίασ με εμφάνιςθ
μθνυμάτων ςτθν οκόνθ με διαφορετικοφσ
χρωματιςμοφσ ανάλογα τθ
ςθμαντικότθτα.
Να διακζτει ςυνδετικό USB για τυχόν
αναβακμίςεισ και δυνατότθτα ςφνδεςθσ
δικτφου για υποςτιριξθ service.
Όλα τα προςφερόμενα μζρθ του
ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι του ιδίου
οίκου καταςκευισ για λόγουσ
ομοιογζνειασ και αςφαλοφσ χριςθσ.
Να πλθροί τα standards αςφαλείασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ CE-Mark και να είναι
protection class CF.
Να περιλαμβάνεται διπλόσ
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ποδοδιακόπτθσ

i = 75

i = 76

i = 77
i = 78
i = 79
i = 80
i = 81
i = 82
i = 83
i = 84
i = 85

i = 86

i = 87

i = 88
i = 89

Θ. Προδιαγραφι τροχιλατου (trolley)
Να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο,
τροχιλατο με 4 διπλοφσ τροχοφσ, με
ςφςτθμα πζδθςθσ 2 τροχϊν για
μεγαλφτερθ ςτακερότθτα.
Να διακζτει ενςωματωμζνθ κζςθ παροχισ
τροφοδοςίασ με 10 κζςεισ τουλάχιςτον
και υποδοχζσ γείωςθσ και κεντρικό
διακόπτθ ON/OFF.
Να διακζτει ειδικι κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ
κεφαλισ κάμερασ.
Να ζχει κζςθ τοποκζτθςθσ φιάλθσ CO2
Να ζχει διαςτάςεισ 800x1400x700 χιλ.
περίπου, με ράφια 600x500,
Να διακζτει τζςςερα ράφια τοποκζτθςθσ
ενδοςκοπικϊν μθχανθμάτων.
Να διακζτει ολοκλθρωμζνθ τακτοποίθςθ
των καλωδίων τροφοδοςίασ.
Να διακζτει βάςθ ςτιριξθσ του μόνιτορ,
ρυκμιηόμενου φψουσ και με δυνατότθτα
περιςτροφισ και κλίςθσ.
Να διακζτει ςυρτάρι φφλαξθσ και
αποκικευςθσ ειδϊν με κλειδαριά.
Να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ με
τον υπόλοιπα εξοπλιςμό.
Να πλθροί τα standards αςφαλείασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ CE-Mark.
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Θ. Ποδιαγραφι τροχιλατου για τθ δεφτερθ οκόνθ
Να διακζτει 4 διπλοφσ αντιςτατικοφσ
0,3%
τροχοφσ, οι δφο με φρζνο
Να διακζτει βάςθ τοποκζτθςθσ monitor
τφπου ςφνδεςθσ VESA 75/100,
0,2%
ρυκμιηόμενου φψουσ και με δυνατότθτα
περιςτροφισ και κλίςθσ.
Να διακζτει ενςωματωμζνο κανάλι
0,2%
τακτοποίθςθσ καλωδίων
Να διακζτει ζνα ράφι
0,2%

Να ζχει διαςτάςεισ: περ. 65x160x65 εκ. (π
i = 90
0,3%
x υ x β)
Να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ με
i = 91
0,8%
τον υπόλοιπο εξοπλιςμό.
Ι. Προδιαγραφζσ ετ Λαπαροςκοπικϊν εργαλείων – Δφο (2)
τεμάχια)
Να περιλαμβάνονται:
1. Άγκιςτρο ιπατοσ και άλλων ανατομικϊν
δομϊν το οποίο να αποςυναρμολογείται
i = 92
για εφκολο κακαριςμό
Να διακζτει:
Διάμετρο 5rnm
i = 93

i = 94

Μικοσ 36 cm

0,1%

i = 95

Να είναι τφπου "ςτεφάνθσ"
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2. Βελονοκάτοχα:
a)Με ςιαγϊνεσ κυρτζσ αριςτερά
b)Με ςιαγϊνεσ κυρτζσ δεξιά
i = 97
Να διακζτουν:
Διάμετρο 5 mm και μικοσ 33 cm
i = 98

i = 96

i = 99

Εργονομικι ευκεία λαβι για ξεκοφραςτθ

0,1%
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χριςθ
i = 100
i = 101
i = 102
i = 103

i = 104

i = 105
i = 106
i = 107
i = 108

Θ λαβι να ζχει ρυκμιηόμενο κλείδωμα
Να ζχουν δυνατότθτα απεμπλοκισ του
κλειδϊματοσ για ελεφκερθ κίνθςθ
Σα εςωτερικά των ςιαγϊνων να ζχουν
ενίςχυςθ από καρβίδιο του βολφραμίου
Να είναι κατάλλθλα για βελόνεσ 0/0 ζωσ
7/0
3. Μονοπολικά λαπαροςκοπικά εργαλεία:
a) Λαβίδα GRASPER με ςιαγϊνεσ διπλισ
δράςθσ μικουσ 24mm, ατραυματικι,
κυριδωτι
b) Λαβίδα GRASPER με ςιαγϊνεσ μονισ
δράςθσ μικουσ 26mm. Με λεπτι
ατραυματικι οδόντωςθ, κυριδωτι
c) Λαβίδα DISSECTOR, με ςιαγϊνεσ διπλισ
δράςθσ μικουσ 16 mm.
d) Ψαλίδι METZENBAUM, κυρτό, ςιαγϊνεσ
μικουσ 15 mm
Να διακζτουν:
Βολικό και εργονομικό χειριςμό
Διάμετρο 5 mm και μικοσ 36 cm

i = 109

Να αποτελοφνται από τρία μζρθ:
εςωτερικό εργαλείου, μονωμζνο
μεταλλικό μαφρο ςωλινα και πλαςτικι
χειρολαβι με κλείδωμα αιμοςτατικοφ
τφπου για τισ Grasper & χωρίσ
κλείδωμα για το Dissector και το ψαλίδι
Θ χειρολαβι να διακζτει μεγάλεσ
επιφάνειεσ επαφισ ςτα δαχτυλίδια και
εργονομικό ςχιμα επιτρζποντασ
ποικιλία τρόπων κρατιματοσ
καλφπτοντασ ευρφ φάςμα απαιτιςεων
Δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360°

i = 110

i = 111

i = 112

Θφρα κακαριςμοφ με ςφνδεςθ LUERLock ϊςτε να μποροφν να κακαριςτοφν
και χωρίσ να αποςυναρμολογθκοφν
Να αποςυναρμολογοφνται με το
πάτθμα ενόσ κουμπιοφ
Να είναι κλιβανιηόμενα

i = 113

i = 114
i = 115

4. ωλινασ πλφςθσ – αναρρόφθςθσ
Να διακζτει:
- Διάμετρο 5 mm
i = 116
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i = 117

-

Μικοσ 36 cm

0,1%

i = 118

-

Οπζσ ςτθν άκρθ του
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-

Λαβι δφο δρόμων για χριςθ με το
i = 119
ζνα χζρι
5. Άγκιςτρο μονοπολικό αιμόςταςθσ
Να διακζτει:
- Διάμετρο 5 mm
i = 120

i = 124

6. υνδετικό μονοπολικό καλϊδιο (2 τεμ.)

0,1%
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100
100

i = 125

7.Κυτίο αποςτείρωςθσ και αποκικευςθσ
με Rack για ζωσ 12 εργαλεία διαμζτρου

0,4%

100

i = 121

-

Μικοσ 36 cm

0,1%

i = 122

-

χιμα L

0,1%

i = 123

-

Μονωμζνο ςωλινα

0,1%
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ζωσ 10 mm

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Αϋ

70

ΟΜΑΔΑ ΒϋΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΚΑΙ ΚΑΛΤΨΘ 30%
i =126
i =127
i =128
i =129

Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ
Παράδοςθσ 90 θμζρεσ
Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ
(ιατροφσ – φυςικοφσ – τεχνολόγουσ) και
τουσ τεχνικοφσ ΒΙΣ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ : Διάρκεια
(τουλάχιςτον 3 ζτθ)
Περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ –
επιςκευϊν

3%

100

3

4%

100

4

15%

100

15

8%

100

8

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Βϋ
ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βj ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

30
100

Θ Επιτροπι κάνει δεκτι τθν Σεχνικι Προςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ διότι κατατζκθκε
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ.30/2020 Διακιρυξθσ και ςυγκζντρωςε ΤΝΟΛΙΚΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Βj) 100
Δεδομζνου ότι ςτον παρόντα διαγωνιςμό κατατζθηκε εξαρχήσ μια προςφορά και λαμβάνοντασ
υπόψη το άρθρο 100, παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.1 τησ ςχετικήσ διακήρυξησ,
παρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτισ απαραίτητεσ ενζργειεσ για τον οριςμό ημερομηνίασ
αποςφράγιςησ των οικονομικϊν προςφορϊν για την ςυνζχιςη τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ.
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ.
ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1. ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΔΘΜΘΣΡΘ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΘ
3. ΚΟΣΗΑΚΟΗΙΔΘ ΚΟΜΑ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ

Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ
ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ,
ΠΛΘΡΕ, ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2)» με αρικμό Διακιρυξθσ 30/2020 (α/α ΕΘΔΘ 96338).
τα Σρίκαλα τθν Παραςκευι 13 Νοεμβρίου 2020 και ϊρα 11:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.27934/11-112020 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.25942/19-10-2020(ΑΔΑ:605Ν46907Φ-Χ67)
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ (τακτικό μζλοσ)
2. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ (τακτικό μζλοσ)
3. ΚΟΣΗΑΚΟΗΙΔΘ ΚΟΜΑ (τακτικό μζλοσ)
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.689/30θσ/21-8-2020 (ΑΔΑ:6Δ0Θ46907Φ-9Ν))
Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τθν
υπϋαρικμ.30/2020
Διακιρυξθ,
το
υπ’αρικμ.πρωτ.27914/11-11-2020
πρακτικό
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, τθν
υπ’αρικμ.27925/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΨΨ846907Φ-ΛΕ6) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ
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θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του διαγωνιςμοφ
Θ επιτροπι εξζταςε τον φάκελο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ τθσ εταιρείασ KARL STORZ
ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Μ. ΕΠΕ και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκε ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα
τθσ διακιρυξθσ.
Προςφζρει το είδοσ: ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ ΤΣΘΜΑ, ΠΛΘΡΕ, ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2) καταςκευισ
του Γερμανικοφ Οίκου KARL STORZ SE & Co. KG.
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πίνακεσ Π1 και Π2 κατζγραψε τισ τιμζσ
ωσ κάτωκι:
1. KARL STORZ ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Μ. ΕΠΕ
Προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ χωρίσ ΦΠΑ(Π):
225.806,00€
Προςφερόμενθ τιμι ετιςιασ ςυντιρθςθσ χωρίσ ΦΠΑ (Σ):
3.483,00€
υνολικι Σιμι πλιρουσ υντιρθςθσ Επιςκευισ μετά τθν
λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()
24.381,00€
Ζτθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ρ):
(3)
τθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω τιμζσ, και τθν βακμολογία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ με βάςθ το υπ’αρικμ. πρωτ.27914/11-11-2020 πρακτικό
επιτροπισ προχϊρθςε ςτθν βακμολόγθςθ ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ.
Ειδικότερα, θ επιτροπι προχϊρθςε ςτον υπολογιςμό τθσ ανθγμζνθσ τιμισ φγκριςθσ (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)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)*
ΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Π)
ΣΙΜΗ ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ (Σ)
ΕΣΗ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ)
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ ()

KARL STORZ ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Μ.ΕΠΕ
100
225.806,00
3.483,00
3
24.381,00

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ) (ΣΤΠΟ 4)

244.091,75

ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ)
2440,9175
* φμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ.27914/11-11-2020 πρακτικό αξιολόγηςησ
Με βάςθ τα ανωτζρω θ επιτροπι προτείνει τθν Προμικεια ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ
ΤΣΘΜΑΣΟ, ΠΛΘΡΕ ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ (2) κακϊσ και τθν ανάκεςθ του πρϊτου ζτουσ
ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν εταιρεία KARL STORZ
ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Μ. ΕΠΕ.
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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. Παπαγόρασ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)
2. Παναγιϊτου Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)
3. Κοτηακοηίδθσ Κοςμάσ (τακτικό μζλοσ)
ΑΠΟΦΑΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων ζχοντασ υπόψθ:
1.Σισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 «Κφρωςη Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σο άρκρο 7 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό φςτημα Τγείασ και Κοινωνικήσ
Αλληλεγγφησ 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 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.
5. Σθν υπϋαρικμ.2258/14-7-2020 2θ Σροποποίθςθ τθσ Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθν
αναβάκμιςθ των Τποδομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» με κωδικό ΟΠ 5022174 ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρηςιακό πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020»,
η τροποποίηςη αφορά α) ςτην αφξηςη του π/υ του Τποζργου 5 και αντιςτοίχωσ του π/υ τησ
πράξησ, β) ςτην επζκταςη χρόνου λήξησ τησ πράξησ η οποία μετατίθεται ζωσ 24/9/2021
προκειμζνου να ολοκληρωθεί η υλοποίηςή τησ.
6. 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».
7. Tθν υπϋαρικμ.623/29θσ/6-8-2020(ΑΔΑ:ΨΒ4146907Φ-ΓΔ3) Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου
του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ Προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5 με ςυντομευμζνεσ
προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ.
8. Σθν υπϋαρικμ.689/30θσ/21-8-2020(ΑΔΑ:6Δ0Θ46907Φ-9Ν) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου του
ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν θ διενζργεια και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ
5.
9. Σθν υπϋαρικμ.30/2020 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ:20PROC007490361).
10. Σο από 11-11-2020 Πρακτικό Επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
και των τεχνικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια «Λαπαροςκοπικοφ υςτιματοσ, πλιρεσ,
τεμάχια δφο(2)».
11. Σο γεγονόσ ότι για τον ανωτζρω διαγωνιςμό (Α/Α ΕΘΔΘ 96338) κατατζκθκε μία μόνο
προςφορά.
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
Σον οριςμό θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ με
Α/Α ΕΘΔΘ 96338(ΑΡ. ΔΙΑΚ.30/2020) για τθν προμικεια «Λαπαροςκοπικοφ υςτιματοσ, Πλιρεσ,
Σεμάχια δφο(2)» τθν Παραςκευι 13-11-2020 και ϊρα 11:00π.μ.
Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΓΡΘΓΟΡΙΟΤ
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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 :
- ηα Ππακηικά Αξιολόγηζηρ Δικαιολογηηικών Σςμμεηοσήρ , Τεσνικήρ –
οικονομικήρ Πποζθοπάρ καθώρ και ηην επικύπωζη ηηρ ςπ’απιθμ.27925/1111-2020 (ΑΔΑ:6ΨΨ846907Φ-ΛΕ6) Απόθαζηρ Διοικηηή πεπί οπιζμού
ημεπομηνίαρ αποζθπάγιζηρ οικονομικών πποζθοπών για ηην ππομήθεια
«Λαπαπαζκοπικού Σςζηήμαηορ, πλήπερ» ( 2 η.μ.σ.) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ
ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5022174 .
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Παναγιώηος Γεώπγιορ
Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ Σηέθανορ
Κόζςβα Σηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2020.11.24

Παπαβαζιλείος Σηςλιανή

