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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 7εο/16-2-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 16η Φεβποςαπίος 2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σπίηη και
ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων,
μεηά ηην απιθμ. ππωη: 3877/12-2-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Γιοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε Σακηική

ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Γιοικηηή και Ππόεδπο ηος Γ, Γπηγοπίος
Κωνζηανηίνο, ηην κ. Ιακωβάκη Μαπίνα- αναπληπωμαηικό μέλορ Ανηιπποέδπος Γ.,
ηον κ. Γιαννακό Κωνζηανηίνο- ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλωνά ηέθανο- ηακηικό μέλορ ,
ηην κ. Κόζςβα ηαςπούλα- ηακηικό μέλορ

και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος ηςλιανήρ-

Γπαμμαηέωρ ηος Γ.
Σο ςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηωζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος
Γιοικηηή και Πποέδπος ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος Γπηγοπίος Κωνζηανηίνος ,
αποθάζιζε ηα παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 158
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 15ν εθηόο εκεξ. δηάηαμεο: Έγκπιζη ππακηικών αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών
ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και οικονομικών πποζθοπών ηος Τποέπγος 3 « Ππομήθεια και
εγκαηάζηαζη πένηε (5) αναπνεςζηήπων βαπέωρ ηύπος» (με ηοςπμπίνα αέπα) για ηην
ΜΔΘ ηος Νοζοκομείος.

Σίζεηαη ππόψε ηνπ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 3897/12-2-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικών αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, Σεσνικών
Πποζθοπών και Οικονομικών Πποζθοπών ηος Τποέπγος 3 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
και ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΒΑΡΔΩ ΣΤΠΟΤ (με
ηοςπμπίνα αέπα) για ηη ΜΔΘ ηος Νοζοκομείος», με απιθμό Γιακήπςξηρ
64/2020 (Α/Α ΔΗΓΗ 102620) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ 20142020 με κωδικό MIS 5070651,με ηοςρ κανόνερ / νομοθεζία πεπί ηηρ έκηακηηρ
ζςνθήκηρ λόγω κοπωνοϊού.
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το Ν.4412/2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
2. Το Ν.4472/2017,«υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του
ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα
κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ
τρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
3. Το Ν. 4542/2018, «Κφρωςθ τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Περιφερειακοφ
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Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ υμφωνίασ Τποδοχισ μεταξφ τθσ
Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, ενεργϊντασ
μζςω του Περιφερειακοφ Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν ίδρυςθ του Γραφείου
Τποςτιριξθσ για τθν Πρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ Μεταδιδόμενων Αςκενειϊν ςτθν
Ακινα, Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
4. Τθν υπ’αρικμ.090/27-4-2020 πρόςκλθςθ τθσ Ρεριφζρειασ Θεςςαλίασ με τίτλο: «Ενίςχυςθ
των Τπθρεςιϊν Τγείασ ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από
τθν επιδθμία COVID-19 και για τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ του πλθκυςμοφ ςε ανκεκτικζσ
υπθρεςίεσ υγείασ»,
5. Το υπϋαρικμ.πρωτ.38593/4-5-2020 ζγγραφο τθσ 5θσ Υ.ΡΕ. ςχετικό με, τθν επιςιμανςθ ότι
«πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ ανωτζρω πρόταςθσ, κα πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ ι ζγκριςθ του αιτιματοσ από τθν 5θ Τ.ΠΕ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ»,
6. Τθν υπ’αρικμ.345/16/14-5-2020(ΑΔΑ:ΩΣΑ446907Φ-ΑΞΟ) Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων
ςχετικι με «Πρόςκλθςθ με κωδικό 090 και τίτλο: Ενίςχυςθ των Τπθρεςιϊν Τγείασ ςτθν
Περιφζρεια Θεςςαλίασ…..»
7. Τθν υπ’αρικμ.454/22/16-6-2020(ΑΔΑ:9ΡΗ846907Φ-Λ49) Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων
ςχετικι με «Τποβολι επικαιροποιθμζνθσ πρόταςθσ ζργου για ζνταξθ ςτθν Πρόςκλθςθ με
κωδικό 090 του ΕΠΑ 2014-2020 του Νοςοκομείου Σρικάλων και ςφςταςθ επιτροπϊν
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν»,
8. Τθν υπ’αρικμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6Ξ3469Θ2Γ-ΒΝΚ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 5θσ ΥΡΕ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ
ανάγκεσ του ΓΝ Σρικάλων ςτο πλαίςιο τθσ υπ’αρικμ. 090 Πρόςκλθςθσ τθσ Περιφζρειασ
Θεςςαλίασ (ΕΠΑ 2014-2020),
9. Σην υπ’αριθμ.664/30ησ/21-8-2020(ΑΔΑ:65746907Φ-ΓΞ0) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου με
τθν οποία εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για τθν «ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΕ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ
ΜΕΘ (με τουρμπίνα αζρα)»,
10. Σθν υπϋαρικμ.658/30ησ/21-8-2020(ΑΔΑ:6Κ7546907Φ-ΣΦΑ) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
ςχετικι με, τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ των ζργων του Ιατροτεχνολογικοφ
Εξοπλιςμοφ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν υπϋαρικμ.090 Πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ
Θεςςαλίασ(ΕΠΑ 2014-2020), με προχπολογιηόμενθ δαπάνθ από 15.000,00€ ζωσ
45.000,00€ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ,
11. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.20557/26-08-2020(ΑΔΑ:ΨΘΟΣ46907Φ-4Μ6) Απόφαςθ Διοικθτι του
Νοςοκομείου ςχετικι με τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ, των ζργων του
Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν υπϋαρικμ.090 Πρόςκλθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ (ΕΠΑ 2014-2020), με προχπολογιςκείςα δαπάνθ ζωσ
15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ,
12. Τθν υπ’ αρ.πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7Λ-ΛΓ2) του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςη των
Τπηρεςιών Τγείασ για την αντιμετώπιςη των κινδφνων από την επιδημία COVID-19 του
Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
«Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS
5070651,
13. Το υπ’αρικμ.πρωτ.1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΥΔΕΡ 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»,
14. Τισ υπϋάρικμ.Ρρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίουσ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. ςχετικά
με «Διευκρινίςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ προσ τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων
που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19» & «Ειδικι Ανακοίνωςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ προσ τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που ςχετίηονται με τθν
αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19 – Νεότερεσ διευκρινίςεισ» αντίςτοιχα,
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15. Σθν Κατευκυντιρια Οδθγία 24/2020 τθσ ΕΑΑΔΘΤ ςχετικά με: «Ειδικά Ηθτιματα ανάκεςθσ
και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ
κρίςθσ του ιοφ COVID-19 κακϊσ και των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ διαςποράσ του»,
16. Σην υπ΄αριθμ.32492/24-03-2020 Τ.Α (τροποποίηςη τησ 137675/ΕΤΘΤ1016(ΦΕΚ 5948/3112-18) «Εκνικοί Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020
– Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων υμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 21042020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - ….»,
17. Τθν
υπϋαρικμ.1062/47ησ/10-12-2020(ΑΔΑ:6Β6646907Φ-ΩΣΦ)
Απόφαςθ
ΔΣ
του
Νοςοκομείου ςχετικι με ζγκριςθ Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ,
18. Τθν υπϋαρικμ.64/2020 Διακιρυξθ,
19. Το γεγονόσ ότι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν προμικεια «ΠΕΝΣΕ(5)
ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΩΝ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (με τουρμπίνα αζρα) για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου»
κατατζκθκε εξαρχισ μία (1) μόνο προςφορά,
20. Το 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,
21. Το υπϋαρικμ.πρωτ.3462/8-2-2021 Ρρακτικό Αξιολόγθςθσ των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και
των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν,
22. Τθν υπϋαρικμ.πρωτ.3532/9-02-2021(ΑΔΑ:6ΨΚΞ46907Φ-Μ02) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ
θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν του ανωτζρω
Διαγωνιςμοφ,
23. Το υπϋαρικμ.πρωτ.3888/12-02-2021 Ρρακτικό αξιολόγθςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
ασ διαβιβάηουμε τα ανωτζρω πρακτικά και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με:
1) Σην ζγκριςη του υπ’αριθμ.πρωτ.3462/8-2-2021 Πρακτικοφ Αξιολόγηςησ
Δικαιολογητικών υμμετοχήσ και Σεχνικήσ Προςφοράσ,
2) Σην ζγκριςη του υπ’αριθμ.πρωτ.3888/12-02-2021 πρακτικοφ αξιολόγηςησ οικονομικήσ
προςφοράσ,
3) Σην επικφρωςη τησ υπ’αριθμ.3532/9-02-2021(ΑΔΑ:6ΨΚΞ46907Φ-Μ02.) Απόφαςη
Διοικητή οριςμοφ ημερομηνίασ αποςφράγιςησ οικονομικών προςφορών.

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ
Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ
ΠΕΝΣΕ(5) ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΩΝ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (ΜΕ ΣΟΤΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΣΘ ΜΕΘ» με αρικμό
Διακιρυξθσ 64/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 102620)
Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 315.000,00ΕΤΡΩ με ΦΡΑ ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
Αναλυτικά:
1. Προμικεια «ΠΕΝΣΕ(5) ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΩΝ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ(ΜΕ ΣΟΤΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΣΘ
ΜΕΘ»: 175.000,00€ με ΦΠΑ
2. Παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: 17.500,00€ με ΦΠΑ
3. Δικαίωμα προαίρεςθσ για υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ: 122.500,00€ 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 251-628482
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- ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007956380)
B. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ:
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΔΟΙ46907Φ-ΙΑ7)
- Εφθμερίδα ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (30/12/2020)
- Εφθμερίδα Θ ΕΕΥΝΑ (30/12/2020)
Γ. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
- ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007956622)
- 5θ Υ.Ρε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ (www.dypethessaly.gr)
- ΓΝ ΤΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr)
τα Σρίκαλα τθν Σετάρτθ 20 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.32558/30-122020 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία
ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.32539/30-12-2020 (ΑΔΑ:Ω6ΦΙ46907Φ-Η0Χ) Απόφαςθ
Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. ΚΟΥΚΟΥΜΡΑΝΘ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΙΤΣΑ
3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ
ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.1062/47θσ/10-12-2020 (ΑΔΑ:6Β6646907Φ-ΩΣΦ) Απόφαςθ Δ
του Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τθν υπϋαρικμ.64/2020
Διακιρυξθ, και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του
διαγωνιςμοφ (Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και Τεχνικϊν προςφορϊν).
Για τον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε μία (1) προςφορά, ωσ κάτωκι:
α/α
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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
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι εξζταςε το φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ και διαπίςτωςε ότι:
1. Θ εταιρεία ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ προςφζρει ΠΕΝΣΕ(5) ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΕ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ
(με τουρμπίνα αζρα) HAMILTON-C6 του καταςκευαςτικοφ οίκου HAMILTON MEDICAL AG,
ΕΛΒΕΣΙΑ, για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου.
Στθ 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 Συνολικι βακμολογία (ΣΒ) τθσ
Τεχνικισ Ρροςφοράσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα.
ΟΜΑΔΑ Α :ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘ

Α/Α

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

4

Γενικά

i = 1

Να διακζτει δυνατότθτα απόςπαςθσ τθσ οκόνθσ
από το κυρίωσ ςϊμα του αναπνευςτιρα ϊςτε να
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i = 2

i = 3

i = 4

είναι δυνατόσ ο εξ αποςτάςεωσ χειριςμόσ ςτισ
περιπτϊςεισ μολυςματικϊν αςκενϊν. Επίςθσ να
είναι περιςτρεφόμενθ – ανακλινόμενθ για να
μπορεί να είναι εμφανισ από οποιοδιποτε
ςθμείο τθσ ΜΕΘ.
Να λειτουργεί με θλεκτρικι παροχι 220V240V/50Hz και να ζχει ενςωματωμζνθ
επαναφορτιηόμενθ μπαταρία για απρόςκοπτθ
λειτουργία τουλάχιςτον 90 λεπτϊν. Να υπάρχει
θ δυνατότθτα επζκταςθσ του χρόνου
λειτουργίασ του με επιπλζον επαναφορτιηόμενεσ
μπαταρίεσ ενςωματωμζνεσ ςτον αναπνευςτιρα
ι το τροχιλατό του.
Να λειτουργεί με παροχι O2του Νοςοκομείου ςε
εφροσ περίπου (3 – 6)Bar και μζςω
ενςωματωμζνθσ τουρμπίνασ παραγωγισ αζρα, θ
οποία κα καλφπτεται με εγγφθςθ λειτουργίασ
για όλθ τθν διάρκεια ηωισ του αναπνευςτιρα.
Να διακζτει τουσ κάτωκι αεριςμοφσ:
Υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου με
δυνατότθτα υποβοικθςθσ
Συγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό
αεριςμό ελεγχόμενου όγκου με δυνατότθτα
εφαρμογισ πίεςθσ υποςτιριξθσ
Υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ με
δυνατότθτα υποβοικθςθσ
Συγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό
αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ με δυνατότθτα
εφαρμογισ πίεςθσ υποςτιριξθσ
Υποχρεωτικό αεριςμό προςαρμοηόμενθσ
ελεγχόμενθσ πίεςθσ με δυνατότθτα εγγυθμζνου
όγκου
Υποχρεωτικό αεριςμό προςαρμοηόμενθσ
ελεγχόμενθσ πίεςθσ με δυνατότθτα εγγυθμζνου
όγκου & με εφαρμογι πίεςθσ υποςτιριξθσ
Υποχρεωτικό αεριςμό δφο επιπζδων πίεςθσ,
με δυνατότθτα αυκόρμθτθσ αναπνοισ και ςτα
δφο επίπεδα
Διφαςικό αεριςμό με άρςθ πίεςθσ
αεραγωγϊν
Αυκόρμθτο
αεριςμό
με
δυνατότθτα
εφαρμογισ υποςτιριξθ πίεςθσ
Αυκόρμθτο μθ επεμβατικό αεριςμό με
δυνατότθτα εφαρμογισ υποςτιριξθ πίεςθσ &
αποκατάςταςθσ διαρροϊν ζωσ 150 l/min
Αυκόρμθτο μθ επεμβατικό αεριςμό με
δυνατότθτα επιλογισ ελάχιςτων υποχρεωτικϊν
αναπνοϊν & αποκατάςταςθσ διαρροϊν ζωσ 150
l/min
Αεριςμό
με
δυνατότθτα
αυτόματθσ
αντιςτάκμιςθσ των αντιςτάςεων τραχειοςωλινα
Αεριςμό
με
δυνατότθτα
αυτόματθσ
προςαρμογισ τόςο του υποχρεωτικοφ αεριςμοφ
(όγκοσ ανά αναπνοι, ςυχνότθτα αναπνοϊν,
χρόνοσ ειςπνοισ και λόγοσ Ι:Ε), όςο και τθσ
υποβοικθςθσ τθσ αυκόρμθτθσ αναπνοισ
(αυτόματθ ρφκμιςθ – χοριγθςθ του επιπζδου
τθσ πίεςθσ ειςπνοισ και τθσ πίεςθσ
υποςτιριξθσ), ϊςτε ςε ςυνάρτθςθ με τθν
ικανότθτα αναπνοισ και τθ μθχανικι των
πνευμόνων του αςκενοφσ, αλλά και με τθ
μικρότερθ δυνατι επιβάρυνςθ του, να
εξαςφαλίηεται ο επιδιωκόμενοσ από το χριςτθ
όγκοσ αεριςμοφ. Το μοντζλο αυτό να αποτελεί
ςυγχρόνωσ και πρόγραμμα απογαλακτιςμοφ με
αυτόματθ προςαρμογι των αναπνευςτικϊν
παραμζτρων και αυτόματθ εναλλαγι από
μεκόδουσ αεριςμοφ πλιρωσ ελεγχόμενουσ από
τον αναπνευςτιρα ςε πλιρωσ αυτόματεσ
μεκόδουσ αεριςμοφ.
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i = 5

i = 6

i = 7
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Να υπάρχει θ δυνατότθτα να υποςτθρίηει για
μελλοντικι αναβάκμιςθ μοντζλο αεριςμοφ με
δυνατότθτα πλιρουσ αυτόματθσ προςαρμογισ
και χοριγθςθσ του αναπνεόμενου όγκου ανά
αναπνοι, τθσ ςυχνότθτασ αναπνοϊν, του χρόνου
ειςπνοισ, του λόγου Ι:Ε, τθσ πίεςθσ ΕΕ, κακϊσ
και τθσ χορθγοφμενθσ ςυγκζντρωςθσ οξυγόνου,
ςφμφωνα με τα ειςερχόμενα δεδομζνα του
αςκενοφσ, όπωσ PetCO2, SpO2, τθν αυκόρμθτθ
δραςτθριότθτα και τθ μθχανικι των πνευμόνων.
Για το λόγο αυτό κα πρζπει να διακζτει
ενςωματωμζνεσ δυνατότθτεσ ογκομετρικισ
καπνογραφίασ και οξυμετρίασ.
Να διακζτει τισ κάτωκι λειτουργίεσ:
Δυνατότθτα
μανοφβρασ
παράταςθσ
ειςπνοισ– inspiratoryhold
Δυνατότθτα μανοφβρασ παράταςθσ εκπνοισ–
expiratoryhold
Δυνατότθτα
χοριγθςθσ
χειροκίνθτθσ
αναπνοισ– manualbreath
Δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ Ο2 με μανοφβρα
για
τθν
διαδικαςία
αναρρόφθςθσ
–
suctionmaneuver
Δυνατότθτα χοριγθςθσ ςτεναγμοφ - sigh
Δυνατότθτα
επιλογισ
κατάςταςθσ
ετοιμότθτασ – standby

Να ζχει τθ δυνατότθτα αυτόματθσ
ρφκμιςθσ του ςκανδαλιςμοφ ειςπνοισ
(trigger) & τθσ ευαιςκθςίασ ζναρξθσ
εκπνοισ
(ETS)
για
τον
βζλτιςτο
ςυγχρονιςμό αςκενοφσ – αναπνευςτιρα.
Να ζχει δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ των παραμζτρων:
Πγκοσ αναπνοισ, από 20 ml ζωσ 2000 ml
Συχνότθτα υποχρεωτικϊν αναπνοϊν ζωσ
80/min
Λόγοσ Ι:Ε, από 1:9 ζωσ 4:1
Χρόνοσ ειςπνοισ, από 0,1sec ζωσ 10sec
Χρόνοσ plateau ειςπνοισ, από 0sec ζωσ 8sec
Μζγιςτόσ χρόνοσ ειςπνοισ, από 1sec ζωσ
3sec
Σκανδαλιςμόσ ροισ, flowtrigger από 0,5
Ltr/min ζωσ 15 Ltr/min
Σκανδαλιςμόσ πίεςθσ, pressuretrigger από 0,5 cmH2O ζωσ -15 cmH2O
οι ειςπνοισ, 5Ltr/min ζωσ 190Ltr/min
Σχιμα ροισ, θμιτονοειδζσ, τετράγωνο &
επιβραδυνόμενο
Ρυκνότθτα χορθγοφμενου οξυγόνου 21 ζωσ
100%
PEEP/CPAP από 0 cmH2O, ζωσ 50 cmH2O
Ρίεςθσ ειςπνοισ από 5 cmH2O, ζωσ 100
cmH2O
Ρίεςθσ υποςτιριξθσ από 0 cmH2O ζωσ 100
cmH2O
υκμόσ ανόδου πίεςθσ υποςτιριξθσ,
Ευαιςκθςία ζναρξθσ εκπνοισ, από 5% ζωσ
80%
Ροςοςτό
αντιςτάκμιςθσ
αντίςταςθσ
τραχειοςωλινα, από 0% ζωσ 100%
Να διακζτει ενςωματωμζνθ διάταξθ Θεραπείασ
Υψθλισ οισ οξυγόνου–High Flow Oxygen
Therapy, με δυνατότθτα χοριγθςθσ ροισ Ο2 (580)Ltr/min.
Να
προςφερκεί
μαηί
και
κερμαινόμενοσ ςυμβατόσ υγραντιρασ για τθν
υποςτιριξθ τθσ παραπάνω κεραπείασ.
Σε περίπτωςθ άπνοιασ να μεταπίπτει αυτομάτωσ
ςε ελεγχόμενο αεριςμό με προκακοριηόμενεσ
από το γιατρό παραμζτρουσ για τον τφπο
αεριςμοφ και να επανζρχεται αυτόματα κάκε
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i = 10

i = 11

i = 12
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φορά που οι ςυνκικεσ άπνοιασ δεν υφίςτανται
πλζον.
Να διακζτει ζγχρωμθ TFT οκόνθ αφισ 17’’ με
δυνατότθτα απεικόνιςθσ των κάτωκι:
Α. Μετροφμενεσ παράμετροι
Ειςπνεόμενοσ όγκοσ αναπνοισ, εκπνεόμενοσ
όγκοσ αναπνοισ, όγκοσ αυκόρμθτθσ αναπνοισ &
όγκοσ αναπνοισ ςε ςχζςθ με το ιδανικό βάροσ
αςκενοφσ
Εκπνεόμενοσ όγκοσ ανά λεπτό & εκπνεόμενοσ
όγκοσ ανά λεπτό αυκόρμθτου αεριςμοφ
Πγκοσ διαρροισ ι ποςοςτό διαρροισ
Ριζςεισ PEEP/CPAP, μζγιςτθ πίεςθ Peak,
πίεςθ Plateau, μζςθ πίεςθ Mean, πίεςθ
ςφγκλιςθσ
P0.1,
διαπνευμονικι
πίεςθ
Transpulmonary Pressure, ενδογενισ πίεςθ
iΕΕ & πίεςθ οδιγθςθσ Driving Pressure
οι ειςπνοισ & εκπνοισ
Συνολικι ςυχνότθτα αναπνοϊν, ςυχνότθτα
υποχρεωτικϊν
αναπνοϊν
&
ςυχνότθτα
αυκόρμθτων αναπνοϊν
Χρόνουσ ειςπνοισ-εκπνοισ, χρόνο plateau
και του λόγου Ι:Ε
Ρυκνότθτα ειςπνεόμενου οξυγόνου FiO2
Αντίςταςθ R, ενδοτικότθτα C, χρονικι
ςτακερά RC, δείκτθ ταχζωσ ρθχοφ αεριςμοφ RSB.
B. Κυματομορφζσ ζωσ τζςςερισ (4) ταυτόχρονα.
Ρίεςθ αεραγωγϊν, διαπνευμονικι πίεςθ, ροι
& όγκοσ ςε ςχζςθ με τον χρόνο
Βρόγχοι P/V, P/F & V/F με δυνατότθτα
αναφοράσ
Trends των μετροφμενων παραμζτρων ζωσ
72 ϊρεσ
Να διακζτει, ςτθν βαςικι προςφερόμενθ
ςφνκεςθ, λογιςμικό «ζξυπνθσ» απεικόνιςθσ των
πνευμόνων, όπου κα παρουςιάηονται ςε μορφι
γραφικοφ και κα είναι άμεςα κατανοθτζσ από
τον χριςτθ, μθχανικζσ παράμετροι των
πνευμόνων & αεραγωγϊν όπωσ θ ενδοτικότθτα
και οι αντιςτάςεισ των αεραγωγϊν.
Να διακζτει ειδικό γραφικό ςτο οποίο κα
παρακολουκοφνται
οι
παράμετροι
απογαλακτιςμοφ (οι οποίοι κα πρζπει να
ορίηονται από το χριςτθ), με ταυτόχρονθ
ειδοποίθςθ ςε περίπτωςθ εκπλιρωςθσ τουσ από
τον αςκενι.
Να υπάρχει δυνατότθτα παγϊματοσ (freeze) τθσ
οκόνθσ και δυνατότθτα μετακίνθςθσ δείκτθ
(cursor) για μζτρθςθ και μελζτθ των
κυματομορφϊν.
Να ζχει τθ δυνατότθτα για μελλοντικι
αναβάκμιςθ
ογκομετρικισ
mainstream
καπνογραφίασ μζςω ενςωματωμζνθσ μονάδασ
και να απεικονίηει τισ κάτωκι παραμζτρουσ:
Κλαςματικισ
τελοεκπνευςτικισ
περιεκτικότθτασ διοξειδίου του άνκρακα
Μερικισ τελοεκπνευςτικισ πίεςθσ διοξειδίου
του άνκρακα
V/Q κατάςταςθ πνευμόνων
Κυψελιδικό ανά αναπνοι αεριςμό
Κυψελιδικό ανά λεπτό αεριςμό
Αποβολι διοξειδίου του άνκρακα
Νεκρόσ χϊροσ αεραγωγοφ
Μζτρθςθ κλάςματοσ νεκροφ χϊρου ςτο
άνοιγμα αεραγωγοφ
Εκπνεόμενοσ όγκοσ διοξειδίου του άνκρακα
Ειςπνεόμενοσ όγκοσ διοξειδίου του άνκρακα
Να διακζτει δυνατότθτα ειςόδου και
απεικόνιςθσ ςιματοσ πίεςθσ από εξωτερικι
πθγι. Να μετρά τθν οιςοφαγικι πίεςθ μζςω
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ειδικοφ κακετιρα και να υπολογίηει μζςω αυτισ
τθ διαπνευμονικι πίεςθ (Transpulmonary
Pressure). Οι δφο αυτζσ πιζςεισ να
απεικονίηονται ωσ κυματομορφζσ ςτθν οκόνθ
του αναπνευςτιρα. Να παραδοκοφν και
πζντε(5) αναλϊςιμοί κακετιρεσ για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ παραπάνω μζτρθςθσ.
Να διακζτει ςφςτθμα οπτικοακουςτικϊν
ςυναγερμϊν για τισ παρακάτω τουλάχιςτον
περιπτϊςεισ:
Χαμθλι & υψθλι πίεςθ αεριςμοφ.
Χαμθλόσ & υψθλόσ όγκοσ ανά λεπτό
Χαμθλόσ & υψθλόσ όγκοσ αναπνοισ
Χαμθλι & υψθλι ςυγκζντρωςθ οξυγόνου
Χαμθλι & υψθλι αναπνευςτικι ςυχνότθτα
Άπνοια
Υψθλό ΕΕ & απϊλεια ι χαμθλό ΕΕ
Αποςφνδεςθ ι διαρροι
Απόφραξθ εκπνοισ ι ςυνεχι υψθλι πίεςθ
Ρτϊςθ τροφοδοςίασ ςτο δίκτυο αζρα,
οξυγόνου και ρεφματοσ.
Βλάβθ ςυςκευισ.
Να διακζτει λογιςμικό κατάταξθσ των
ςυναγερμϊν ανάλογα με τθν προτεραιότθτα
τουσ. Να κράτα αρχείο ςυναγερμϊν &
ςυμβάντων ςτθν μνιμθ του.
Να διακζτει ενςωματωμζνο νεφελοποιθτι
φαρμάκων ελεγχόμενο από τον αναπνευςτιρα,
για εκτζλεςθ ςυγχρονιςμζνθσ νεφελοποίθςθσ.
Να διακζτει ςτθ βαςικι προςφερόμενθ ςφνκεςθ
ειδικό λογιςμικό, το οποίο με απλοφσ και
γριγορουσ χειριςμοφσ να δίνει τθ δυνατότθτα
ανίχνευςθσ του lower and upper inflection point,
για τον υπολογιςμό τθσ βζλτιςτθσ PEEP και τθν
εφαρμογι προςτατευτικοφ αεριςμοφ. Να
διακζτει επίςθσ αυτόματο πρωτόκολλο για τθν
επαναςτρατολόγθςθ των ανενεργϊν κυψελίδων
του πνεφμονα (Recruitment Maneuver), το οποίο
κα βαςίηεται ςτθν λειτουργία χαμθλισ ροισ
ϊςτε θ μανοφβρα να πραγματοποιείται ςε
ςυνκικεσ προςτατευτικοφ αεριςμοφ.
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Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ Ραράδοςθσ 90
θμζρεσ(βλ. ενότθτα Γ).
Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ
(ιατροφσ–φυςικοφσ–τεχνολόγουσ) και τουσ
τεχνικοφσ
ΒΙΣ:
δομι
και
πλθρότθτα
εκπαίδευςθσ,
προςφερόμενα
βοθκιματα,
προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και
αρικμόσ ατόμων (τεχνικοί – χριςτεσ) που
προτείνεται να εκπαιδευτοφν, πρόταςθ για τθν
επανάλθψθ τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ άνευ
πρόςκετθσ αμοιβισ κατά τθν διάρκεια εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ, πρόταςθ για περιςςότερεσ
τθσ μιασ εκπαιδεφςεωσ ςε προςωπικό (χριςτεσ)
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν
λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν
οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ ΑΝΕΥ
ΡΟΣΘΕΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ.(ΒΛ. ΕΝΟΤΘΤΑ Ε)

3%

100

3

4%

100

4

i =22

Περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ:
Διάρκεια τουλάχιςτον 2 ζτθ (Βλ. ενότθτα Β)

15%

100

15

i =23

Περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν:
ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ
(aftersales service) δθλ. εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ
ανταλλακτικϊν πζραν τθσ δεκαετίασ από τθν

8%

100

8
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οριςτικι παραλαβι, προτεινόμενεσ ποινικζσ
ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ
και χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ
κλιςθσ βλάβθσ. (Βλ. αναλυτικά ΕΝΟΤΘΤΑ Β)

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Βϋ

30
ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βj ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
100
Θ Επιτροπι κάνει δεκτι τθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ διότι κατατζκθκε
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ.53/2020 Διακιρυξθσ και ςυγκζντρωςε ΤΝΟΛΙΚΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Βj) 100
Δεδομζνου ότι ςτον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε εξαρχισ μια προςφορά και λαμβάνοντασ
υπόψθ το άρκρο 100, παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 3.1 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ,
παρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τον οριςμό θμερομθνίασ
αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν για τθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.

Στθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ.
ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1. ΚΟΥΚΟΥΜΡΑΝΘ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΙΤΣΑ
3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΦΑΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ»,
2. Το άρκρο 7 του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα,
3. Τον 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. Τθν υπ’αρικμ.090/27-4-2020 πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με τίτλο: «Ενίςχυςθ
των Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από
τθν επιδθμία COVID-19 και για τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ του πλθκυςμοφ ςε ανκεκτικζσ
υπθρεςίεσ υγείασ»,
5. Τθν υπϋαρικμ.664/30θσ/21-8-2020(ΑΔΑ:65746907Φ-ΓΞ0) Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου
ςχετικι με ζγκριςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν προμικεια του είδουσ
«ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΕ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (ΜΕ ΣΟΤΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΣΘ ΜΕΘ»,
6. Τθν υπ’ αρ.πρωτ.3280/24-09-2020 Απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ «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 Ρρόγραμμα
«Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό
MIS 5070651,
7. Tθν υπϋαρικμ.1062/47θσ/10-12-2020(ΑΔΑ:6Β6646907Φ-ΩΣΦ) Απόφαςθ Δ του ΓΝ
Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκε το ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ και θ διενζργεια του
διαγωνιςμοφ,
8. Τθν υπ’αρικμ.πρωτ.64/2020 διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 20PROC007956622),
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9. Το από 5-02-2021 Ρρακτικό επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια «Πζντε(5) Αναπνευςτιρων
Βαρζωσ τφπου(με τουρμπίνα αζρα) για τθ ΜΕΘ» του Νοςοκομείου,
10. Το γεγονόσ ότι για τον ανωτζρω διαγωνιςμό (Α/Α ΕΣΘΔΘΣ 102620) κατατζκθκε μία
μόνο προςφορά.
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
Τον οριςμό θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ με
Α/Α ΕΣΘΔΘΣ
102620(Α. ΔΙΑΚ.64/2020) για τθν προμικεια «Πζντε(5) Αναπνευςτιρων Βαρζωσ τφπου (με τουρμπίνα
αζρα) για τθ
ΜΕΘ» τθν Πζμπτθ 11-02-2021 και ϊρα 10:00π.μ.

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ
άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΠΕΝΣΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΩΝ
ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (ΜΕ ΣΟΤΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΑ) ΓΙΑ ΣΘ ΜΕΘ του Νοςοκομείου» με αρικμό
Διακιρυξθσ 64/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 102620)
τα Σρίκαλα τθν Πζμπτθ 11 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.3568/9-022021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.32539/30-12-2020 (ΑΔΑ:Ω6ΦΙ46907Φ-Η0Χ)
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. ΚΟΥΚΟΥΜΡΑΝΘ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΙΤΣΑ
3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.1062/47θσ/10-12-2020(ΑΔΑ:6Β6646907Φ-ΩΣΦ)
Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τθν
υπϋαρικμ.64/2020 Διακιρυξθ, το υπ’αρικμ.πρωτ.3462/8-02-2021 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Σεχνικϊν Ρροςφορϊν, τθν υπ’αρικμ.3532/9-022021(ΑΔΑ:6ΨΚΞ46907Φ-Μ02) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ 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
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκε ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ
διακιρυξθσ.
Ρροςφζρει το είδοσ: ΠΕΝΣΕ (5) ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΕ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (με τουρμπίνα αζρα),
μοντζλο HAMILTON-C6 με υγραντήρεσ μοντζλου HAMILTON-H900, του καταςκευαςτικοφ
οίκου HAMILTON MEDICAL AG, ΕΛΒΕΣΙΑ, για τη ΜΕΘ του Νοςοκομείου.
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πίνακεσ Ρ1 και Ρ2 κατζγραψε τισ τιμζσ
ωσ κάτωκι:
1. ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ
Προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ χωρίσ ΦΠΑ(Π):
141.125,00 €
Προςφερόμενθ τιμι ετιςιασ ςυντιρθςθσ χωρίσ ΦΠΑ (Σ):
14.000,00 €
υνολικι Σιμι πλιρουσ υντιρθςθσ Επιςκευισ μετά τθν
λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()
112.000,00 €
Ζτθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ρ):
(2)
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Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω τιμζσ, και τθν βακμολογία επί
τθσ τεχνικισ προςφοράσ με βάςθ το υπ’αρικμ. πρωτ.3462/8-02-2021 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:
Συνολικι τιμι προςφοράσ (KJ)
Λj = Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (ΣΒj)
(ΤΥΡΟΣ 3)
Ππου
KJ θ Συνολικι Τιμι Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ, θ οποία δίδεται από τον τφπο:
KJ= ΠJ+ j*0,75 = ΠJ + *Σ1J*(10-ρJ)+ *0,75 (ΣΤΠΟ 4)
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ
100
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)*
141.125,00 €
ΣΙΜΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ (Π)
14.000,00 €
ΣΙΜΘ ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ (Σ)
(2)
ΕΣΘ ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ)
112.000,00 €
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ ()
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ) (ΣΤΠΟ 4)
ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ)

225.125 €
2251,25

* φμφωνα με το υπ’αρικμ. πρωτ.3462/8-02-2021 πρακτικό αξιολόγθςθσ
Με βάςθ τα ανωτζρω θ επιτροπι προτείνει τθν Προμικεια ΠΕΝΣΕ(5) ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΩΝ
ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (με τουρμπίνα αζρα), μοντζλο HAMILTON-C6 με υγραντήρεσ μοντζλο
HAMILTON-H900, του καταςκευαςτικοφ οίκου HAMILTON MEDICAL AG, ΕΛΒΕΣΙΑ, για τη
ΜΕΘ του Νοςοκομείου, κακϊσ και τθν ανάκεςθ του πρϊτου ζτουσ ςυντιρθςθσ μετά τθν
λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ.
Στθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται για ζγκριςθ ςτο ΔΣ προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ
διαγωνιςτικι διαδικαςία:
ΣΑ ΜΕΛΘ ΣΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ
1. ΚΟΥΚΟΥΜΡΑΝΘ ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
2. ΤΣΙΟΚΑ ΑΓΟΙΤΣΑ
3. ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
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
- Δπικςπώνει ηην απιθμ. 3532/9-02-2021(ΑΓΑ:6ΨΚΞ46907Φ-Μ02.) Απόθαζη
Γιοικηηή ζσεηικά με οπιζμό
ημεπομηνίαρ αποζθπάγιζηρ οικονομικών
πποζθοπών ηος διαγωνιζμού ηος Τποέπγος 3
για «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ και
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΒΑΡΔΩ ΣΤΠΟΤ .
- Δγκπίνει ωρ έσει ηα ππακηικά αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ,
Σεσνικών Πποζθοπών και Οικονομικών Πποζθοπών ηος Τποέπγος 3 για
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ και ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΔΝΣΔ (5) ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΒΑΡΔΩ
ΣΤΠΟΤ (με ηοςπμπίνα αέπα) για ηη ΜΔΘ ηος Νοζοκομείος», με απιθμό
Γιακήπςξηρ 64/2020 (Α/Α ΔΗΓΗ 102620) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ
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2014-2020 με κωδικό MIS 5070651,με ηοςρ κανόνερ / νομοθεζία πεπί ηηρ
έκηακηηρ ζςνθήκηρ λόγω κοπωνοϊού.
Η αλωηέξω απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Κωλζηαληίλνο Π. Γξεγνξίνπ
Σα κέιε

Η γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ

Ιακωβάκη Μαπίνα
Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα
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Παπαβαζιλείος ηςλιανή

