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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 1ες/13-1-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 13 Ιανοςαπίος 2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σεηάπηη και
ώπα 08.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλυν,
μεηά ηην απιθμ. ππυη: 671/11-1-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλυν, ζςνήλθαν ζε

Σακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Διοικηηή και Ππόεδπο ηος Δ, Γπηγοπίος
Κυνζηανηίνο, ηον Ανηιππόεδπο ηος Δ.. κ. Παναγιώηος Γεώπγιο , ηον κ. Γιαννακό
Κυνζηανηίνο- ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλυνά ηέθανο- ηακηικό μέλορ , ηην κ.
Κόζζςβα ηαςπούλα- ηακηικό μέλορ

και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος ηςλιανήρ-

Γπαμμαηέυρ ηος Δ.
Σο ςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηυζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος
Διοικηηή και Πποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος Γπηγοπίος Κυνζηανηίνος ,
αποθάζιζε ηα παπακάηυ ζύμθυνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 16
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκπιζη ππακηικού αποζθπάγιζηρ ηος Τποέπγος 2 «Ππομήθεια και
εγκαηάζηαζη παπακλίνιυν μόνιηοπ (13) και κενηπικών ζηαθμών (2).
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππυη. 32603/31-12-2020 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικού αποζθπάγιζηρ ηος Τποέπγος 2 «Ππομήθεια και
εγκαηάζηαζη παπακλίνιυν μόνιηοπ (13) και κενηπικών ζηαθμών (2) με απιθμ.
διακ. (Α/Α ΕΗΔΗ 101636), η οποία έσει υρ εξήρ:
Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 421.200,00€ με ΦΠΑ ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο ν. 4412/2016 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών
και Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
2. Σθν υπ’αρικμ.665/30θσ/21-8-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:
ΨΨΛΕ46907Φ-0Ο7) του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ για το είδοσ «ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ»,
3. Σθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςθ των
Τπθρεςιϊν Τγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από τθν επιδθμία COVID-10 του
Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
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4.

5.

6.
7.
8.

«Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει
κωδικό MIS 5070651.
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»
τθν
υπϋαρικμ
990/43/20-11-2020
Απόφαςθ
Διοικθτικοφ
υμβουλίου
(ΑΔΑ:ΨΔΑ46907Φ-ΓΧΓ) του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία εγκρίνονται, θ Διενζργεια, τα
Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ του ζργου, και αποφαςίηεται θ Προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 με
ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ
του κορωνοϊοφ,
τθν υπ’αρικμ. 50/2020 Διακιρυξθ (Α/Α ΕΗΔΗ 101636)
Σο γεγονόσ ότι δεν κατατζκθκε καμία προςφορά ςτον διαγωνιςμό
Σο από 31/12/2020 πρακτικό επιτροπισ ςχετικό με τθν αποςφράγιςθ του διαγωνιςμοφ

ασ διαβιβάηουμε το από 31/12/2020 πρακτικό επιτροπισ και παρακαλοφμε όπωσ
αποφαςίςετε ςχετικά με:
1. Σθν ζγκριςθ του πρακτικοφ
2. Σθν ματαίωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κακϊσ ο εν λόγω διαγωνιςμόσ απζβθ
άγονοσ λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν
3. Σθν επανάλθψθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με τουσ ίδιουσ όρουσ βάςει του
άρκρου 106 του ν. 4412/2016

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν
Προμικεια «Δεκατριϊν (13) ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δφο (2) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ
για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου Σρικάλων» με αρικμό Διακιρυξθσ 50/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ
101636)
Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 421.200,00 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 και εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ: 234.000,00€ με ΦΠΑ
2. Παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: 23.400,00€ με ΦΠΑ
3. Δικαίωμα προαίρεςθσ για υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ: 163.800,00€ με ΦΠΑ
Κριτιριο κατακφρωςθσ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
Ο διαγωνιςμόσ δθμοςιεφκθκε:
A. ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
- Αρικμόσ δθμοςίευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: 2020/S238-587636
- ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ: 20PROC007801800)
B. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:

ΑΔΑ: 63ΦΩ46907Φ-9Β4

- ΔΙΑΤΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΒΤΟ46907Φ-4ΟΜ)
- Εφθμερίδα ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ (9/12/2020)
- Εφθμερίδα Η ΕΡΕΤΝΑ (9/12/2020)
Γ. ΠΛΗΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
- ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ: 20PROC007801838)
- 5θ Τ.Πε Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)
- ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr )
τα Σρίκαλα τθν Πζμπτθ 31 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 10:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 30265/812-2020 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ
θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 30255/8-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46907Φ-4Β1)
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. Σςιόκα Αγορίτςα (Επιμ. Α ΜΕΘ)
2. Κουκουμπάνθ Σριανταφυλλιά (Επιμ. Α ΜΕΘ)
3. Καραμπζρθσ Κων/νοσ (ΣΕ Ηλεκτ. Μθχ/κων)
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, Σθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ:
6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ με κωδικό MIS 5070651, τθν
υπϋαρικμ 990/43/20-11-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΔΑ46907Φ-ΓΧΓ)
του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία εγκρίνονται, θ Διενζργεια, τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ του
ζργου, και αποφαςίηεται θ Προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ
λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, τθν υπ’αρικμ.
50/2020 Διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του διαγωνιςμοφ και διαπίςτωςε ότι για τον
παρόντα διαγωνιςμό ΔΕΝ ΚΑΣΑΣΕΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ.
Η επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 106 του ν. 4412/2016 βάςει του οποίου ο εν
λόγω διαγωνιςμόσ απζβθ άγονοσ λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν, προτείνει τθν ματαίωςθ
του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με τουσ ίδιουσ όρουσ.
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ.
ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1. Σςιόκα Αγορίτςα
2. Κουκουμπάνθ Σριανταφυλλιά
3. Καραμπζρθσ Κων/νοσ
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 ηος Ηλεκηπονικού Διαγυνιζμού μεικηήρ ζύμβαζηρ άνυ
ηυν οπίυν για ηην Ππομήθεια «Δεκαηπιών (13) ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δύο
(2) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ για ηη ΜΕΘ ηος Νοζοκομείος Σπικάλυν» και
- ηην επανάλητη ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ λόγυ μη
καηάθεζηρ οςδεμίαρ πποζθοπάρ .
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
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……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Παναγιώηος Γεώπγιορ
Γιαννακόρ Κυνζηανηίνορ
Μςλυνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2021.01.15

Παπαβαζιλείος ηςλιανή

