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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Τηρ ςπ’ απιθμ. 47εο/10-12-2020 Σςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων
Σηα Τπίκαλα ζήμεπα ηην 10 Δεκεμβπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Πέμπηη και
ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων,
μεηά ηην απιθμ. ππωη: 30209/7-12-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
Σςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Τπικάλων, ζςνήλθαν ζε Τακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Ανηιππόεδπο ηος Δ.Σ. κ. Παναγιώηος Γεώπγιο ,
ηον κ. Γιαννακό Κωνζηανηίνο, 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
Ανηιπποέδπος ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος κ. Παναγιώηος Γεωπγίος , αποθάζιζε ηα
παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι
ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ
1083
ΘΕΜΑ 3ν Εθηόο Ηκ. Δηάηαμεο : Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών
για ππομήθεια « πλήποςρ Λαπαποζκοπικού ζςζηήμαηορ ( ηεμ. 2)»
Σίζεηαη ππόψε ηνπ Δ..:

Η απιθμ. ππωη. 30409/9-12-2020 ειζήγηζη ηος Τμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για
ππομήθεια « πλήποςρ
Λαπαποζκοπικού ζςζηήμαηορ ( ηεμ. 2)», με απιθμό
Διακήπςξηρ 30/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 96338) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΣΠΑ 20142020 με κωδικό ΟΠΣ 5022174.
Ζχοντασ υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

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)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
Σο Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εκνικό ςφςτθμα υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ»,
Σθν υπ’αρικμ.306/13ησ/5-5-2017(ΑΔΑ:6Ε9Β46907Φ-Θ53) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου με τθν
οποία εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για «ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ (ΣΕΜΑΧΙΑ2)»,
Σθν υπϋαρικμ.811/26ησ/27-9-2019(ΑΔΑ:62ΨΗ46907Φ-Ξ7Ε) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου με τθν
οποία εγκρίκθκαν οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
Tθν υπϋαρικμ.623/29ησ/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,
Σθν υπϋαρικμ.689/30ησ/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,
Σθν υπ’αρικμ.30/2020 Διακιρυξθ (Α/Α ΕΘΔΘ 96338),
Σο γεγονόσ ότι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν προμικεια «ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΕ ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2)» κατατζκθκε εξαρχισ μία (1) μόνο προςφορά,
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
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με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων ιτοι: δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ,
τεχνικι προςφορά και οικονομικι προςφορά,
10. Σο υπ’αριθμ.πρωτ.27914/11-11-2020 Πρακτικό Αξιολόγηςησ των δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ
και των τεχνικϊν προςφορϊν,
11. Σην υπ’αριθμ.27925/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΨΨ846907Φ-ΛΕ6) Απόφαςη Διοικητή οριςμοφ
ημερομηνίασ αποςφράγιςησ οικονομικϊν προςφορϊν,
12. Σο υπϋάριθμ.πρωτ.28281/16-11-2020 πρακτικό αξιολόγηςησ τησ οικονομικήσ προςφοράσ.
13. Σθν υπϋαρικμ.988/43ησ/20-11-2020 (ΑΔΑ:Ω0Χ846907Φ-2Τ2) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
ςχετικι με ζγκριςη πρακτικϊν δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ, τεχνικϊν και οικονομικϊν
προςφορϊν,
14. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.29075/25-11-2020 πρόςκλθςθ κατάκεςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ,
15. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.30401/9-12-2020 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ,

ασ διαβιβάηουμε το υπϋαρικμ.πρωτ.30401/9-12-2020 πρακτικό αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ
ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ, ΠΛΘΡΕ,
ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2)» με αρικμό Διακήρυξησ 30/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 96338)
τα Σρίκαλα την Σρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 11:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αριθμ.πρωτ.30152/7-122020 πρόςκληςη μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμ.πρωτ.25942/19-10-2020 (ΑΔΑ: 605Ν46907Φ-Χ67)
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (τακτικό μζλοσ)
2. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (τακτικό μζλοσ)
3. ΚΟΣΖΑΚΟΖΙΔΗ ΚΟΜΑ (τακτικό μζλοσ)
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ:
1. Σθν υπϋαριθμ.689/30ησ/21-8-2020 (ΑΔΑ:6Δ0Θ46907Φ-9Ν) Απόφαςη Δ του
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,
2. Σθν υπϋαριθμ.30/2020 Διακήρυξη,
3.Σθν υπ’αριθμ.27925/11-11-2020 (ΑΔΑ:6ΨΨ846907Φ-ΛΕ6) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν,
4. Σην υπ’αριθμ.988/43ησ/20-11-2020(ΑΔΑ:Ω0Χ846907Φ-2Τ2) Απόφαςη Δ με τθν οποία
εγκρίκθκαν τα πρακτικά αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και
οικονομικϊν προςφορϊν και επικυρϊκθκε θ ανωτζρω Απόφαςθ Διοικθτι,
5. Σθν υπ’αριθμ.πρωτ.29075/25-11-2020 πρόςκλθςθ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ
7. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ
εταιρείασ και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκαν εμπρόκεςμα, θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι:
α/α

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Α/Α ΕΘΔΘ

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου ζντυπων
δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ

1

KARL STORZ ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ
ΕΛΛΑΔΟ Μ.ΕΠΕ

195313

30140/7-12-2020

Η επιτροπι διαπίςτωςε ότι τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ υποβλικθκαν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 30/2020 και ειδικότερα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.2
αυτήσ και γίνονται αποδεκτά.
Ωσ εκ τοφτου και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ όπωσ αναφζρκθκαν
ανωτζρω κακϊσ και τθν προςφορά τθσ εταιρείασ,
Προτείνει την:

ΑΔΑ: ΨΨΣΨ46907Φ-Χ56

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, ωσ κάτωκι:
ΕΙΔΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
Προμήθεια και Εγκατάςταςη
ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ, ΠΛΘΡΕ,
ΣΕΜΑΧΙΑ ΔΤΟ(2)
Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ για
το 1ο ζτοσ μετά την εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ χωρίσ ΦΠΑ
225.806,00€

3.483,00€

(διάρκεια εγγφησης καλής λειτουργίας τρία(3) ζτη)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ

: 229.289,00€ χωρίσ ΦΠΑ
284.318,36€ 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. ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
3. ΚΟΣΖΑΚΟΖΙΔΗ ΚΟΜΑ

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 ωρ έσει ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ ηων δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ππομήθεια « πλήποςρ Λαπαποζκοπικού ζςζηήμαηορ
( ηεμ. 2)», με απιθμό Διακήπςξηρ 30/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 96338) ζηο πλαίζιο
ςλοποίηζηρ ηος ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5022174.
Η αλωηέξω απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Σα κέιε

Παλαγηώηνπ Γεώξγηνο
Η γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ

Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ Σηέθανορ
Κόζςβα Σηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2020.12.14

Παπαβαζιλείος Σηςλιανή

