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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 20ες/13-5-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 13η Μαΐος 2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Πέμπηη

και ώπα

8.30 μ.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων, μεηά ηην
απιθμ.

ππωη:

10733/11-5-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος

Διοικηηικού

ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε Σακηική ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό
ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Διοικηηή και Ππόεδπο ηος Δ, Γπηγοπίος
Κωνζηανηίνο, ηην κ. Ιακωβάκη Μαπίνα – αναπληπωμαηικό μέλορ ηος Ανηιπποέδπος
ηος Δ., ηον κ. Γιαννακό Κωνζηανηίνο- ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλωνά ηέθανοηακηικό μέλορ , ηην κ. Κόζςβα ηαςπούλα- ηακηικό μέλορ και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος
ηςλιανήρ- Γπαμμαηέωρ ηος Δ.
Σο ςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηωζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος
Διοικηηή και Πποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος Γπηγοπίος Κωνζηανηίνος ,
αποθάζιζε ηα παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 422
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ και
Σεσνικών Πποζθοπών ηος Ηλεκηπονικού Ανοικηού Διαγωνιζμού μεικηήρ ύμβαζηρ
άνω ηων οπίων ηος για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ,
ΣΜΗΜΑ 2: ΣΑΡΑΝΤΑ(40) ΑΝΤΙΕΣ ΕΓΦΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΔΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ , για
ηιρ ανάγκερ ηηρ ΜΕΘ
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 9958/28-4-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη Ππακηικού Αξιολόγηζηρ Δικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ και Σεσνικών
Πποζθοπών ηος Ηλεκηπονικού Ανοικηού Διαγωνιζμού μεικηήρ ύμβαζηρ
άνω ηων οπίων ηος για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΣΜΗΜΑ 2: ΣΑΡΑΝΤΑ(40) ΑΝΤΙΕΣ ΕΓΦΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
& ΔΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ για ηη ΜΕΘ, με απιθμό Διακήπςξηρ 4/2021 (Α/Α ΕΗΔΗ
103854) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠ
5070651, η οποία έσει ωρ εξήρ:
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,«Συνταξιοδοτικζσ 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 Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει,
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3. Το Ν.4542/2018, «Κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του
Περιφερειακοφ Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ Συμφωνίασ
Υποδοχισ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ
Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Περιφερειακοφ Γραφείου τθσ για τθν
Ευρϊπθ, για τθν ίδρυςθ του Γραφείου Υποςτιριξθσ 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 Υπθρεςιϊν Υγείασ 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 Υ.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 Υπθρεςιϊν
Υγείασ ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ…..»,
7. Τθν υπ’αρικμ.454/22/16-6-2020(ΑΔΑ:9ΡΗ846907Φ-Λ49) Απόφαςθ ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων
ςχετικι με «Υποβολι επικαιροποιθμζνθσ πρόταςθσ ζργου για ζνταξθ ςτθν Πρόςκλθςθ
με κωδικό 090 του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Νοςοκομείου Τρικάλων 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 Τρικάλων ςτο πλαίςιο τθσ υπ’αρικμ. 090 Πρόςκλθςθσ τθσ
Περιφζρειασ Θεςςαλίασ (ΕΣΠΑ 2014-2020),
9. Σην υπ΄αρικμ.699/31θσ/26-8-2020(ΑΔΑ:6Κ3746907Φ-1ΟΣ) Απόφαςθ ΔΣ του
Νοςοκομείου ςχετικι με ζγκριςθ Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν για το είδοσ «ΑΝΣΛΙΕ
ΕΓΧΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»,
10. Τθν υπϋαρικμ.658/30θσ/21-8-2020(ΑΔΑ:6Κ7546907Φ-ΣΦΑ) Απόφαςθ ΔΣ του
Νοςοκομείου ςχετικι με, τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ των ζργων του
Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν υπϋαρικμ.090
Πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ(ΕΣΠΑ 2014-2020), με προχπολογιηόμενθ
δαπάνθ από 15.000,00€ ζωσ 45.000,00€ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ,
11. Τθν 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 (ΕΣΠΑ 2014-2020), με προχπολογιςκείςα
δαπάνθ ζωσ 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ,
12. Τθν υπ’ αρ.πρωτ.3280/24-09-2020(ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2)
Απόφαςθ ζνταξθσ του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςθ των
Τπθρεςιών Τγείασ για τθν αντιμετώπιςθ των κινδφνων από τθν επιδθμία COVID-10
του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει
λάβει κωδικό MIS 5070651,
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13. Το υπ’αρικμ.πρωτ.1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΥΔΕΡ Θεςςαλίασ ςχετικά με
«Προϊκθςθ ζργων Εξοπλιςμϊν Υγείασ 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 τθσ 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,
15. Σην Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 τησ ΕΑΑΔΗΤ 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΄αρικμ.32492/24-03-2020 Τ.Α(τροποποίθςθ τθσ 137675/ΕΤΘΤ1016(ΦΕΚ
5948/31-12-18) «Εκνικοί Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων Συμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2104-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - ….»,
17. Τθν υπϋαρικμ.20/1θσ/13-01-2021(ΑΔΑ:ΩΚΓΨ46907Φ-Β15) Απόφαςθ ΔΣ του
Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίνονται, θ διενζργεια, τα τεφχθ Δθμοπράτθςθσ του
ζργου και αποφαςίηεται θ Ρροϊκθςθ του ΥΡΟΕΓΟΥ 6 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ
λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ,
18. Τθν υπϋαρικμ.4/2021 Διακιρυξθ(ΑΔΑΜ:21PROC008059820),
19. Το υπϋαρικμ.πρωτ.9824/27-4-2021 Ρρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του ΤΜΘΜΑΤΟΣ 2.

ΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΙΤΟΡΘΣ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του ΣΜΗΜΑΣΟ 2 του
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» με αρικμό Διακήρυξησ 4/2021
ΣΜΗΜΑ 2: ΑΡΑΝΣΑ(40) ΑΝΣΛΙΩΝ ΕΓΧΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΔΕΚΑ(10) ΣΑΘΜΩΝ για τη
ΜΕΘ (α/α ΕΗΔΗ 103854)
Προχπολογιςμόσ δαπάνησ 93.600,00 ΕΥΩ 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. Προμήθεια και εγκατάςταςη αράντα(40) Αντλιών ζγχυςησ φαρμάκων & δζκα(10)
ταθμών για τη ΜΕΘ: 52.000,00€ με ΦΡΑ
2. Παροχή υπηρεςιών πλήρουσ ςυντήρηςησ και επιςκευήσ για το 1ο ζτοσ μετά την λήξη
εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ: 5.200,00€ με ΦΡΑ
3. Δικαίωμα προαίρεςησ για υπηρεςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ
καλήσ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντήρηςησ: 36.400,00€ με ΦΡΑ
Κριτήριο κατακφρωςησ, θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
Ο διαγωνιςμόσ δημοςιεφθηκε:
A. ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
- Αρικμόσ δθμοςίευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: 2021/S 017-038232
- ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008059604)
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B. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΞΔΞ46907Φ-ΦΘΜ)
- Εφθμερίδα ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (28-01-2021)
- Εφθμερίδα Θ ΕΕΥΝΑ (28-01-2021)
Γ. ΠΛΗΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
- ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008059820)
- 5θ Υ.Ρε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)
- ΓΝ ΤΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr )
τα Σρίκαλα την Πζμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αριθμ.πρωτ.2783/2-02-2021
πρόςκληςη μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία
ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.2410/29-01-2021(ΑΔΑ:6ΕΦ946907Φ-Φ0Ψ) Απόφαςθ
Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:

1. Χαροκόποσ Νικόλαοσ (τακτικό μζλοσ)
2. Γιδά Σοφία (τακτικό μζλοσ)
3. Ραπανικολάου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ
ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.20/1ησ/13-01-2021(ΑΔΑ:ΩΚΓΨ46907Φ-Β15) Απόφαςθ ΔΣ του
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τθν υπϋαρικμ.4/2021
Διακήρυξη (ΣΜΗΜΑ 2) και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι
αποςφράγιςθ του διαγωνιςμοφ (δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν)
Για τον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκαν δφο (2) προςφορζσ, ωσ κάτωκι:
α/α

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΕΗΔΗ

1

ΒΙΟΕΡ ΑΕ

208963

2

ΕΝΟΡΑΙ ΑΕ

210706

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΣΑΘΕΗ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

11/02/2021
13:35:35
12/02/2021
17:09:45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΣΑΘΕΗ ΕΝΣΤΠΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

3866/12-02-2021
3954/15-02-2021

Στθ 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.
Κατόπιν τησ υπ΄αριθμ.πρωτ.9191/19-4-2021 Τ/Δ, του Τακτικοφ Μζλουσ τθσ Επιτροπισ κ.
Χαροκόπου Νικόλαου (Συντ. Διευκ. Πνευμ.) θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ
ςυνεχίςτθκε από το αναπλθρωματικό μζλοσ κα Παραφόρου Θεονίκθ (Διευκ. ΜΕΘ).
Θ επιτροπι ςυνεδρίαςε εκ νζου και προχώρηςε ςτην αξιολόγηςη των προςφορών ωσ κάτωθι:
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογητικών
ςυμμετοχήσ διαπίςτωςε τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατατζκθκαν ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ διακιρυξθσ και ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΣΑ τα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ.
Β) ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι εξζταςε τουσ φακζλουσ των Σεχνικών Προςφορών και διαπίςτωςε
ότι:
1. Θ εταιρεία ΒΙΟΕΡ ΑΕ προςφζρει, Ηλεκτρονικι Αντλία ζγχυςθσ ογκομετρικι Infusomat
Space και Ειδικό ςτακμό λειτουργίασ τεςςάρων κζςεων SPACE STATION, του Οίκου
B.BRAUN Melsungen AG, Γερμανίασ.
2. Θ εταιρεία ΕΝΟΡΑΙ ΑΕ προςφζρει, Ηλεκτρονικι ογκομετρικι αντλία ζγχυςθσ
BENEFUSION VP5, 10 ςτακμοί των 4 κζςεων (DSS 4 slots), 10 ςυμβατά ςτατώ (IV pole)
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για τθ ςτιριξθ των ςτακμών αντλιών και 40 λαβζσ μεταφοράσ PH5 handle, του Οίκου
Mindray, Κίνασ.
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι διαπίςτωςε ότι:
1. ΒΙΟΕΡ ΑΕ
Θ προςφορά τθσ εταιρείασ ΒΙΟΕΡ ΑΕ ΓΙΝΕΣΑΙ ΔΕΚΣΗ διότι, κατατζκθκε ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθ διακιρυξθσ και τα ηθτοφμενα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
2. ΕΝΟΡΑΙ ΑΕ
Θ προςφορά τθσ εταιρείασ ΕΝΟΡΑΙ ΑΕ, ΑΠΟΡΡΙΠΣΕΣΑΙ, διότι:
1). Δεν πλθροί τθν Σεχνική Προδιαγραφή με α/α 2, κακϊσ ςφμφωνα με τθν κατατικζμενθ
Τεχνικι Ρροςφορά, το βάροσ τθσ κάκε αντλίασ δεν υπερβαίνει τα 2,5kgr ςφμφωνα με τα
ςτοιχεία που παρακζτονται ςτο ΕΝΤΥΠΟ 1, ενώ η απαίτηςη των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ
διακιρυξθσ ορίηει βάροσ ≤ 1,5kgr.
2). Δεν πλθροί τθν Σεχνική Προδιαγραφή με α/α 4 κακϊσ, ςφμφωνα με τθν κατατικζμενθ
Τεχνικι Ρροςφορά, θ αυτονομία ςε ρυκμό χοριγθςθσ 25ml/h περιορίηεται ςτισ 9 ϊρεσ
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που παρακζτονται ςτο ΕΝΤΥΡΟ 1, και όχι ςε 15 ώρεσ ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
Γ) Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τησ διακήρυξησ προχϊρθςε ςτθν
αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΒΙΟΕΡ ΑΕ τθσ οποίασ θ τεχνικι
προςφορά ζγινε αποδεκτι.
Αναλυτικά θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου αλλά και θ Συνολικι βακμολογία (ΣΒ) τθσ
τεχνικισ προςφοράσ τθσ εταιρείασ ΒΙΟΣΕ ΑΕ που ζγινε αποδεκτι παρουςιάηεται ςτον
παρακάτω πίνακα.
Α/Α

i = 1

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Θ αντλία να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ,
φορθτι και να διακζτει ςφςτθμα εφκολθσ
ανάρτθςθσ ςε ςτατϊ με ενςωματωμζνη
χειρολαβή.
Να είναι μικροφ όγκου και βάρουσ ≤ από
1,5 Kgr.

i = 2

i = 3

i = 4

Να είναι αδιάβροχθ από κάκετθ πτϊςθ
υγρϊν.
Θ τροφοδοςία ρεφματοσ να γίνεται από AC
μεταςχθματιςτι τάςεωσ 100…240V AC,
50/60Hz και να διακζτει ενςωματωμζνθ
επαναφορτιηόμενθ μπαταρία (θ φόρτιςθ
τθσ γίνεται ταυτόχρονα με τθν λειτουργία
τθσ αντλίασ ) με αυτονομία που εξαρτάται
από τον ρυκμό χοριγθςθσ. Ενδεικτικά για
ρυκμό χοριγθςθσ 25ml/h θ αυτονομία να
είναι τουλάχιςτον 15 ϊρεσ.

ΒΙΟΕΡ ΑΕ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

2%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

2

8%

105

8,4

2%

100

2

ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕ ΑΝΩ ΣΩΝ 100

ΤΠΕΡΚΑΛΤΠΣΕΙ τθν
Τεχνικι Ρροδιαγραφι
διότι, θ προςφερόμενθ
αντλία είναι μικροφ όγκου
(214x68x124) και βάρουσ
1,4kgr.

ΤΠΕΡΚΑΛΤΠΣΕΙ τθν
Τεχνικι Ρροδιαγραφι
διότι, θ τροφοδοςία

5%

105

5,25

i = 5

Θ ακρίβεια χοριγθςθσ να είναι ≤±5%.

3%

100

3

i = 6

Ο ρυκμόσ ζγχυςθσ να είναι 0,01-1200 ml/hr
ρυκμιηόμενοσ ςε βιματα των 0,01 ml, από
0,01-99,99ml/hr, ςε βιματα των 0,1ml
από 100,0-999,9ml/hr και ςε βιματα του
1ml από 1000 – 1200ml/hr και να υπάρχει
θ δυνατότθτα αλλαγισ του ρυκμοφ
ζγχυςθσ χωρίσ διακοπι τθσ χοριγθςθσ.

3%

100

3

ρεφματοσ γίνεται από AC
μεταςχθματιςτι τάςεωσ
100…240V AC, 50/60Hz και να
διακζτει ενςωματωμζνθ
επαναφορτιηόμενθ μπαταρία
(θ φόρτιςθ τθσ γίνεται
ταυτόχρονα με τθν
λειτουργία τθσ αντλίασ ) με
αυτονομία που φτάνει τισ 16
ώρεσ με ρυκμό χοριγθςθσ
25ml/h

ΑΔΑ: ΨΒΓΘ46907Φ-ΙΔΕ

i = 7

i = 8
i = 9

i = 10

i = 11
i = 12
i = 13

i = 14

i = 15

i = 16
i = 17
i = 18
i = 19
i = 20

i = 21

Να παρζχει τθν δυνατότθτα χοριγθςθσ
BOLUS με ρυκμό 1-1200ml/h και θ δόςθ
να ακροίηεται αυτόματα ςτον ςυνολικό
εγχυκζντα όγκο. Θ χοριγθςθ BOLUS να
μπορεί να γίνει με τρείσ τρόπουσ i)Βοlus
κατά επιλογι, ii)Bolus με προκακοριςμζνο
όγκο/δόςθ , iii) Bolus κατά διαςτιματα.
Ο προεπιλεγμζνοσ όγκοσ χοριγθςθσ να
ρυκμίηεται από 0,1ml ζωσ 9999,99ml.
Να διακζτει αυτόματο υπολογιςμό
δοςολογίασ βαςιηόμενο ςτθν ειςαγωγι
δόςθσ ςε g, mg, μg, ng, mmol, mEq, IU,
KIU, MIU, kcal, ml
Να
ζχει
δυνατότθτα
αυτόματου
υπολογιςμοφ του ρυκμοφ χοριγθςθσ
δίνοντασ τον όγκο του διαλφματοσ και τον
χρόνο
χοριγθςθσ,
ι
βάςθ
τθσ
κακοριςμζνθσ δόςθσ.
Να ζχει ςφςτθμα διατιρθςθσ ανοιχτισ
γραμμισ χοριγθςθσ (KVO–Keep Vein Open ).
Να διαθζτει κλείδωμα δεδομζνων
ζγχυςησ.
Να ζχει τουλάχιςτον 9 διαφορετικά
επίπεδα πίεςθσ ςτθ γραμμι χοριγθςθσ
(0,3-1,2bar ι από 200-900mmHg).
Να ζχει τουλάχιςτον 7 προφίλ
λειτουργίασ
(βαςικι,
υπολογιςμοφ
ρυκμοφ δόςθσ, λειτουργία ράμπασ,
διαλείπουςα
λειτουργία,
λειτουργία
προγράμματοσ, λειτουργία μεταφοράσ,
λειτουργία αυτοπρογραμματιςμοφ).
Να διακζτει βιβλιοκικθ φαρμάκων όπου
μποροφμε
να
αποκθκεφςουμε
ςε
τουλάχιςτον 30 κατθγορίεσ ζωσ περίπου
1200 ονόματα φαρμάκων, κακϊσ και
δεδομζνα κεραπείασ ι πλθροφορίεσ και
ζωσ 10 τουλάχιςτον ςυγκεντρϊςεισ ανά
φάρμακο. Αυτά τα φάρμακα να μποροφν
να υποδιαιρεκοφν ςε περιοχζσ κεραπείασ
και προφίλ αςκενοφσ.
Να διακζτει διακόπτθ ελεφκερθσ ροισ για
μζγιςτθ αςφάλεια όταν θ πόρτα τθσ
αντλίασ ανοίγει ι όταν το ςφςτθμα
χοριγθςθσ απομακρφνεται
Λειτουργία με ι χωρίσ αιςκθτιρα
ςταγόνων.
Αυτόματθ μείωςθ Bolus θ οποία
ενεργοποιείται από τον ςυναγερμό
ζμφραξθσ
Δυνατότητα αςφρματησ και ενςφρματησ
ςφνδεςησ.
Να υπάρχει ψθφιακι ζνδειξθ του ρυκμοφ
ζγχυςθσ , του εγχυκζντοσ όγκου κακϊσ και
του υπολειπόμενου χρόνου λιξθσ τθσ
ζγχυςθσ.
Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ
ςυναγερμοφσ:
• Ζμφραξθσ τθσ γραμμισ
• Συναγερμόσ KVO
• Χαμθλι τάςθσ μπαταρίασ
• Τεχνικοφ προβλιματοσ
• Συναγερμόσ λάκουσ τοποκζτθςθσ
αναλϊςιμου
• Πταν θ μπαταρία ζχει ςχεδόν αδειάςει
• Συναγερμόσ υπενκφμιςθσ
• Αναμονι
υναγερμόσ ανοικτήσ πόρτασ
• Συναγερμόσ αζρα
• Συναγερμόσ λανκαςμζνθσ δόςθσ
•Συναγερμόσ ειδοποίθςθσ /
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i = 22

προειδοποίθςθσ ότι ο περιζκτθσ τελείωςε
/ τελειϊνει
Να διακζτει λογιςμικό που μπορεί να
αναβακμίηεται
είτε
με
επιπλζον
λειτουργίεσ που τυχόν κα χρειαςτεί το
νοςοκομείο (ανάλογα με τισ ανάγκεσ του
τμιματοσ), είτε με βελτιϊςεισ των ιδθ
εγκατεςτθμζνων λειτουργιϊν από τθν
καταςκευάςτρια εταιρεία.
Να κρατάει ιςτορικό με τα τελευταία 2000
τουλάχιςτον περιςτατικά.

i = 23

i = 24

i = 25

i = 26

i = 27

i = 28

Θ αντλία να ζχει τθν δυνατότθτα
τοποκζτθςθσ
ςε
ειδικό
ςτακμό
λειτουργίασ, δθμιουργϊντασ ζτςι μια
ςυςτοιχία από 4 ζωσ 12 αντλίεσ, οι οποίεσ
τροφοδοτοφνται από ζνα καλϊδιο
ρεφματοσ, για μεγαλφτερθ ευκολία ςτισ
ΜΕΘ όταν απαιτοφνται για τθν κεραπεία
περιςςότερεσ
των
δυο
γραμμϊν
χοριγθςθσ.
την
τιμή
θα
ςυμπεριλαμβάνονται και οι δζκα(10)
ςταθμοί τεςςάρων(4) αντλιών.
Χρόνοσ
ποςοτικισ
και
ποιοτικισ
Ραράδοςθσ 90 θμζρεσ(βλ. ενότθτα Γ).
Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ
χριςτεσ(ιατροφσ–φυςικοφσ– τεχνολόγουσ)
και τουσ τεχνικοφσ ΒΙΤ: 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)
Ρερίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ:
Διάρκεια τουλάχιςτον 2 ζτθ (Βλ. ενότθτα
Β).
Ρερίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ
–
επιςκευϊν: ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ
μετά τθν πϊλθςθ (aftersales service) δθλ.
εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν
πζραν τθσ δεκαετίασ από τθν οριςτικι
παραλαβι, προτεινόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ
ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου ςυντιρθςθσ
και χρόνοσ προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε
περίπτωςθ κλιςθσ βλάβθσ. (Βλ. αναλυτικά
ΕΝΟΤΘΤΑ Β)
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ΤΠΕΡΚΑΛΤΠΣΕΙ τθν
Τεχνικι Ρροδιαγραφι
διότι, θ προςφερόμενθ
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βj ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ

100,75

αντλία μπορεί να κρατάει το
ιςτορικό με τισ τελευταίεσ
3000 καταχωριςεισ ιςτορικοφ
και 100 ςυμβάντα για
διάγνωςθ ςυςτιματοσ.
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Θ Επιτροπι κάνει δεκτή τθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ διότι κατατζκθκε
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ.4/2021 Διακιρυξθσ και ςυγκζντρωςε ΤΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Βj) 100,75.
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 ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1. Ραραφόρου Θεονίκθ(Αναπλθρωματικό Μζλοσ)
2. Γιδά Σοφία (Τακτικό Μζλοσ)
3. Ραπανικολάου Ιωάννθσ (Τακτικό Μζλοσ)

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 ηο Ππακηικό αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ και
Σεσνικών Πποζθοπών ηος Ηλεκηπονικού Ανοικηού Διαγωνιζμού μεικηήρ ύμβαζηρ
άνω ηων οπίων ηος για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ,
ΣΜΗΜΑ 2: ΣΑΡΑΝΤΑ(40) ΑΝΤΙΕΣ ΕΓΦΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΔΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ για ηη
ΜΕΘ, με απιθμό Διακήπςξηρ 4/2021 (Α/Α ΕΗΔΗ 103854) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ
ηος ΕΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠ 5070651.
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Ιακωβάκη Μαπίνα
Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
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Παπαβαζιλείος ηςλιανή

