
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ            

Σηρ ςπ’ απιθμ. 11ες/19-3-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων 

  
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 19η Μαπηίος  2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Παπαζκεςή   και 

ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων, 

μεηά ηην απιθμ. ππωη: 6582/17-3-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού 

ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε  Έκηακηη  ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό 

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Διοικηηή και Ππόεδπο ηος Δ, Γπηγοπίος 

Κωνζηανηίνο, ηον κ. Παναγιώηος Γεώπγιο- Ανηιπποέδπο ηος  Δ.,  ηον κ. Γιαννακό 

Κωνζηανηίνο- ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλωνά ηέθανο- ηακηικό μέλορ , ηον κ. Σζιμπίδα 

Ηλία- αναπληπωμαηικό 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: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ  δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών 

και οικον. πποζθοπών  ηος Τποέπγος 2 « ππομήθεια και εγκαηάζηαζη παπακλίνιων 

μόνιηοπ(13) και κενηπικών ζηαθμών (2)»  για ηην ΜΕΘ ηος Νοζοκομείος 

Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..: 

Η απιθμ. ππωη. 6386/16-3-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και 

οικονομικών πποζθοπών ηος ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη 
Παπακλίνιων Μόνιηοπ (13) και Κενηπικών ηαθμών (2)» με απ. διακ. 1/2021 (Α/Α 
ΕΗΔΗ 105313) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 
5070651,με ηοςρ κανόνερ / νομοθεζία πεπί ηηρ έκηακηηρ ζςνθήκηρ λόγω κοπωνοϊού, 
η οποία έσει ωρ εξήρ:  
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Το ν. 4412/2016 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (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 
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 
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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.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6Ξ3469Η2Γ-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), 

5. Τθν υπ’αρικμ.665/30θσ/21-8-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: 
ΨΨΛΕ46907Φ-0Ο7) του ΓΝ Τρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
για το είδοσ «ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ»,  

6. Τθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του 
Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςθ των 
Υπθρεςιϊν Υγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από τθν επιδθμία COVID-10 του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Τρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
«Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό 
MIS 5070651.  

7. Το υπ’αρικμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΥΔΕΡ Θεςςαλίασ ςχετικά με «Ρροϊκθςθ 
ζργων Εξοπλιςμϊν Υγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ΡΕΡ.Θ ςτο πλαίςιο και με τουσ 
κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ» 

8. 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», 

9. 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, 

10. 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», 

11. Σην υπ΄αριθμ.32492/24-03-2020 Τ.Α (τροποποίηςη τησ 137675/ΕΤΘΤ1016(ΦΕΚ 5948/31-
12-18) «Εκνικοί Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020 
– Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων υμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2104-
2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - ….», 

12. τθν υπϋαρικμ 16/1/13-1-2021 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:63ΦΩ46907Φ-9Β4) 
του ΓΝ Τρικάλων με τθν οποία εγκρίνονται, θ Επαναπροκιρυξθ του ΥΡΟΕΓΟΥ 2 με 
ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ,  

13. τθν υπ’αρικμ. 1/2021 Επαναπροκιρυξθ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313) 
14. Το υπ’αρικμ. πρωτ. 5946/8-3-2021 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν. 
15. Τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 5996/9-3-2021 Απόφαςθ Διοικθτι (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-ΥΣ9) οριςμοφ 

θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν 
16. Το υπ’αρικμ.πρωτ. 6372/16-3-2021 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ οικονομικισ 

προςφοράσ 
 ασ διαβιβάηουμε τα ανωτζρω πρακτικά και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά 
με: 

1) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.5946/9-3-2021 Πρακτικοφ Αξιολόγθςθσ 
Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ,  

2) Σθν επικφρωςθ τθσ υπ’αρικμ.5996/9-3-2021  (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-ΥΣ9) Απόφαςθ 
Διοικθτι οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν. 
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3) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.6372/16-3-2021 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικισ 
προςφοράσ, 

 

                                                     ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του Ηλεκτρονικοφ 

Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν Ρρομικεια «Δεκατριϊν (13) 

ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δφο (2) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου 

Σρικάλων» με αρικμό Διακιρυξθσ 1/2021  (Α/Α ΕΘΔΘ 105313) 

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 421.200,00 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. Προμικεια και εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ: 234.000,00€ με ΦΡΑ 
2. Παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: 23.400,00€ με ΦΡΑ 
3. Δικαίωμα προαίρεςθσ για υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του  1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ: 163.800,00€ με ΦΡΑ 
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: 2021/S017-038326 
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008058946) 
B. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΘΡΤΞΘ: 
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 60ΞΧ46907Φ-Ω2Ω) 
- Εφθμερίδα ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (28/1/2021) 
- Εφθμερίδα Η ΕΕΥΝΑ (28/1/2021) 
Γ. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008059029) 
- 5θ  Υ.Ρε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)  
- ΓΝ ΤΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr ) 
 
τα Σρίκαλα τθν Πζμπτθ 18 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο 
Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 2348/28-1-
2021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ 
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 30255/8-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ε46907Φ-4Β1) 
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 
1. Τςιόκα Αγορίτςα (Επιμ. Α ΜΕΘ)     
2. Κουκουμπάνθ Τριανταφυλλιά (Επιμ. Α ΜΕΘ)    
3. Καραμπζρθσ Κων/νοσ (ΤΕ Ηλεκτ. Μθχ/κων)  
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και 
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, Τθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 
6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS 5070651, τθν 
υπ’αρικμ. 16/1/13-1-2021 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: 63ΦΩ46907Φ-9Β4)  με τθν οποία 
ματαιϊκθκε θ υπ’αρικμ. 50/2020 Διακιρυξθ λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν και 
αποφαςίςτθκε θ επαναπροκιρυξθ τθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ, τθν υπ’αρικμ. 1/2021 
Επαναπροκιρυξθ, τισ υπ’άρικμ. 3478/8-2-2021 Διευκρινίςεισ επί τθσ υπ’αρικμ. 1/2021 (α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 105313) Επαναπροκιρυξθσ, τισ διατάξεισ τθσ από 20-3-2020 ΡΝΡ (Α 68) άρκρο 60 
και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016  

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.trikalahospital.gr/
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προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του διαγωνιςμοφ και διαπίςτωςε ότι για τον 

παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε μία (1) προςφορά ωσ κάτωκι: 

α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΘΔΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΚΑΣΑΘΕΘ 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΚΑΣΑΘΕΘ ΕΝΣΤΠΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 SANTAIR AE 210153 
12/2/2021 

16:47:05 
4370/18-2-2021 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Η 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. Η εταιρεία προςφζρει Δεκατρία (13) Monitor και Δφο (2) Κεντρικοφσ ςτακμοφσ 
παρακολοφκθςθσ του οίκου PHILIPS MEDICAL SYSTEMS , ΗΡΑ 
Η Επιτροπι κάνει δεκτι τθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ διότι κατατζκθκε 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ.1/2021 Επαναπροκιρυξθσ και 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. 

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ

 ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

SANTAIR AE   

ΒΑΘΜΟ

ΛΟΓΙΑ 

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

i  =  1 

Να διακζτει  ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, μεγζκουσ τουλάχιςτον 

17”, υψθλισ ευκρίνειασ με δυνατότθτα απεικόνιςθσ 

τουλάχιςτον δζκα (10) μεμονωμζνων κυματομορφϊν 

ταυτόχρονα. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε νεογνά, 

παιδιά και ενιλικεσ. 

4% 120 4,8 

Προςφζρεται 

οκόνθ 19ϋϋ  και 

δϊδεκα (12) 

κυματομορφζσ 

i  =  2 

Να λειτουργεί με θλεκτρικι παροχισ 220V-240V/50 Hz. 

Είναι επικυμθτό το τροφοδοτικό να είναι ενςωματωμζνο 

ςτο monitor. 

2,50% 120 3 

Ρακθτικό ςφςτθμα 

ψφξθ χωρίσ 

ανεμιςτιρα  

i  =  3 Το μενοφ (λογιςμικό) να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  2,50% 100 2,5   

i  =  4 

Να διακζτει βυςματοφμενο μόνιτορ μεταφοράσ μικροφ 

βάρουσ, μικρότερου των 2 kg, με οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 

6 ιντςϊν (με δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ απεικόνιςθσ 

κατά 180 μοίρεσ), 3 κυματομορφϊν, μπαταρία τουλάχιςτον 

3 ωρϊν για τθ λιψθ και παρακολοφκθςθ των φαινομζνων 

(παρακλινίωσ και κατά τθν μεταφορά): 

4% 120 4,8 

Το βάροσ του 

βυςματοφμενου 

μόνιτορ 

μεταφοράσ είναι 

1,4 κιλά και 

διακζτει 

μπαταρία 5 ωρϊν 
• ΗΚΓφιματοσ/ Καρδιακοφ ρυκμοφ/ Αναπνοισ 

(ECG/HR/RESP) 
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• Κορεςμοφ Οξυγόνου (SpO2) τεχνολογίασ Masimo SET 

• Αναίμακτθσ Ρίεςθσ (NIBP) 

• Δφο (2) αιματθρϊν πιζςεων με δυνατότθτα μζτρθςθσ 

πίεςθσ ενςφινωςθσ (Wedge) 

• Θερμοκραςίασ 

• Αναίμακτθσ μζτρθςθσ ολικισ αιμοςφαιρίνθσ (SpHd) 

i  =  5 

Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ΘΚΓ) 

4% 100 4   

5.1Να δζχεται 3-πολικό, 5-πολικό και 6-πολικό καλϊδιο 

θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. 

5.2 Να απεικονίηει ευδιάκριτα τθν καρδιακι ςυχνότθτα, 

ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ ςφνδεςθσ ι διακοπισ 

θλεκτροδίου ΗΚΓ. 

5.3 Να δίνει δυνατότθτα επιλογισ για ςυνεχι απεικόνιςθ 

οποιαςδιποτε από τισ απαγωγζσ, κακϊσ και να απεικονίηει 

ταυτόχρονα, ζωσ τρεισ απαγωγζσ που επιλζγονται από το 

χειριςτι. 

5.4  Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ. 

5.5 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ μαρμαρυγισ, με 

ανάλυςθ δφο τουλάχιςτον απαγωγϊν και  ανάλυςθσ του 

ST διαςτιματοσ ςτισ λαμβανόμενεσ απαγωγζσ. Αυτόματθ 

κατάταξθ αρρυκμιϊν κακϊσ και θ αποκικευςθ τουσ κα 

αξιολογθκοφν κετικά. 

5.6 Το καλϊδιο ΗΚΓ να δίνει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ 

κυματομορφισ τθσ αναπνοισ και να υπάρχει ψθφιακι 

ζνδειξθ τθσ ςυχνότθτασ των αναπνοϊν. 

5.7 Να απεικονίηει και τισ 12 απαγωγζσ του ΗΚΓ με τθ 

χριςθ 6-πολικοφ καλωδίου ΗΚΓφιματοσ. 

5.8 Να δζχεται και 10-πολικό καλϊδιο/α ΗΚΓφιματοσ (ECG) 

διαγνωςτικοφ τφπου. 

i  =  6 

Αιματθρζσ πιζςεισ (ΙΒΡ) 

4% 100 4   

6.1 Να μετράει ταυτόχρονα δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ. Να 

απεικονίηονται οι τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 

μζςθσ πίεςθσ, κακϊσ και οι κυματομορφζσ των πιζςεων. 

6.2 Να διακζτει τθν λειτουργία υπζρκεςθσ των 

κυματομορφϊν (overlap). 

6.3 Να διακζτει δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ Pulse Pressure 

Variation (PPV). Είναι επικυμθτι θ δυνατότθτα μζτρθςθσ 

τθσ systolic pressure variation (SPV). 

6.4 Να επιτρζπει ςτο χειριςτι να δθλϊνει ετικζτεσ ανάλογα 

με το ςθμείο εφαρμογισ του κακετιρα. 
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6.5 Να αναβακμίηεται με επιπλζον ενιςχυτικζσ βακμίδεσ 

για απεικόνιςθ ζωσ και οχτϊ (8) αιματθρϊν πιζςεων ςτο 

ςφνολο. 

i  =  7 

Αναίμακτθ πίεςθ (ΝΙΒΡ) 

4% 100 4   

7.1 Να διακζτει λειτουργία χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ 

εκκίνθςθσ τθσ μζτρθςθσ ςε προκακοριςμζνα χρονικά 

διαςτιματα. 

7.2 Να απεικονίηονται οι τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 

μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ, με ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ 

για κάκε μία από αυτζσ. 

i  =  8 

Θερμοκραςία (Σ) 

4% 100 4   

8.1 Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ 

πυρινα. Να αναφερκεί ο τρόποσ προσ αξιολόγθςθ. 

8.2 Να επιτρζπει ςτο χειριςτι να δθλϊνει ετικζτεσ ανάλογα 

με το ςθμείο εφαρμογισ του αιςκθτιρα. 

8.3 Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε 

δφο διαφορετικά ςθμεία του ςϊματοσ  (Τ1,Τ2), 

ταυτόχρονα, ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν δφο 

αιςκθτιρεσ. 

8.4 Στθν παραπάνω περίπτωςθ να υπολογίηει και να 

αναδεικνφει τθ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ των δφο 

ςθμείων (ΔΤ). 

i  =  9 

Παλμικι οξυμετρία (SpO2) 

4% 100 4   

9.1 Να μετρά με αναίμακτθ μζκοδο τον κορεςμό τθσ 

αιμοςφαιρίνθσ ςε οξυγόνο μζςω αιςκθτιρα δακτφλου 

(probe) πολλαπλϊν χριςεων, τεχνολογίασ MasimoRainbow. 

9.2 Να απεικονίηει ψθφιακά τον κορεςμό % οξυγόνου και 

να απεικονίηει τθν πλθκυςμογραφικι καμπφλθ SpO2. 

i  =  10 

Καπνογραφία & Καπνομετρία (EtCO2) 

2,50% 100 2,5   
Να δφναται να μετρά και να απεικονίηει τθ καπνογραφία 

και καπνομετρία μζςω αιςκθτιρα κφριασ ροισ 

(mainstream) χρθςιμοποιϊντασ κυβζτα πολλαπλϊν 

χριςεων, αποςτειρϊςιμθ. Να προςφερκεί προσ επιλογι ο 

αιςκθτιρασ με τθν αντίςτοιχθ κυβζττα. 

i  =  11 

Να διακζτει οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ 

(Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότθτασ και ρυκμιηόμενα 

όρια για όλεσ τισ παραμζτρουσ. 

4% 100 4   

i  =  12 

Να διακζτει μνιμθ όλων των παραμζτρων (trends) 

χρονικισ διάρκειασ 96 ωρϊν τουλάχιςτον, ςε μορφι 

γραφθμάτων και πινάκων. Να αποκθκεφει επίςθσ 

αυτόματα διάφορα  ςυμβάντα (ςυναγερμοί, παραβίαςθ 

ορίων κτλ.), να δοκεί ο αρικμόσ προσ αξιολόγθςθ. 

4% 100 4   

i  =  13 Να διακζτει πρόγραμμα ανάλυςθσ με χριςθ κζρςορα 2,50% 100 2,5   
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(cursor). 

i  =  14 

Να ζχει ταχφτθτεσ ςάρωςθσ κυματομορφϊν 6,25 , 12,5 , 25 

και 50mm/sec ανάλογα με τθν παράμετρο και δυνατότθτα 

παγϊματοσ των κυματορφϊν. 4% 120 4,8 

Διακζτει 

περιςςότερεσ 

επιλογζσ 

ταχφτθτασ 

i  =  15 Να ςυνδζεται με κεντρικό ςτακμό παρακολοφκθςθσ. 4% 100 4   

i  =  16 
Να υποςτθρίηει με μελλοντικι αναβάκμιςθ τθ παρακλίνια 

τιρθςθ θλεκτρονικοφ φάκελου αςκενοφσ ςτθν οκόνθ του. 
4% 100 4   

i  =  17 

Το κάκε μόνιτορ να ςυνοδεφεται από: 

4% 100 4   

• 5-πολικό καλϊδιο ΗΚΓφιματοσ (ECG), πολλαπλϊν 

χριςεων. 

• 3-πολικό καλϊδιο ΗΚΓφιματοσ (ECG), πολλαπλϊν 

χριςεων. 

• Αιςκθτιρα δακτφλου παλμικισ οξυμετρίασ πολλαπλϊν 

χριςεων τεχνολογίασ Masimo (SpO2) για παρακολοφκθςθ 

των SpO2, PLS, PI. 

• Ρεριχειρίδεσ ενθλίκων (NΙBP), πολλαπλϊν χριςεων 

τουλάχιςτον τριϊν (3) μεγεκϊν. 

• Μία ενιςχυτικι βακμίδα για τθν μζτρθςθ δφο πιζςεων. 

• Ζναν τουλάχιςτον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ, (T), 

πολλαπλϊν χριςεων. 

• Βάςεισ ςτιριξθσ για επιτοίχια ράγα. 

και εν γζνει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εφρυκμθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ πλθν λοιπϊν αναλωςίμων. 

 

 

i  =  18 

Για το ςφνολο των μθχανθμάτων παραδοκεί επίςθσ: 

4% 100 4   

• Τζςςερισ (4) ενιςχυτικζσ βακμίδεσ για τθν μζτρθςθ 

τουλάχιςτον δφο αιματθρϊν πιζςεων & CO, με τθν μζκοδο 

PiCCO. 

  

• Τζςςερισ (4) ενιςχυτικζσ βακμίδεσ για τθν μζτρθςθ 

κερμοκραςίασ πυρινα αςκενι με δφο κυτία (20 τμχ) 

αιςκθτιρεσ μιασ χριςθσ. 

• Τζςςερισ (4) ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ  καπνογραφίασ με 

αιςκθτιρεσ κφριασ ροισ (mainsteam) με δυνατότθτα 

χριςθσ από όλεσ τισ βυςματοφμενεσ μονάδεσ/μόνιτορ. 
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i  =  19 

1. Κεντρικόσ ςτακμόσ με 2 παράλλθλεσ ζγχρωμεσ οκόνεσ 

TFT, τουλάχιςτον 21” που να ςυνοδεφεται από 

πλθκτρολόγιο και ποντίκι. 

4% 100 4   

2. Το μενοφ (λογιςμικό) να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

3. Να περιλαμβάνει λογιςμικό για παρακολοφκθςθ 

τουλάχιςτον δεκαζξι (16) αςκενϊν (με δυνατότθτα 

επζκταςθσ ζωσ 32 αςκενείσ). 

4. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ όλων των 

κυματομορφϊν και των μετριςεων από κάποιο επιλεγμζνο 

από τον χειριςτι παρακλίνιο μόνιτορ, χωρίσ να ςταματά θ 

παρακολοφκθςθ των υπολοίπων αςκενϊν από τθν οκόνθ 

του. 

5. Να απεικονίηει ταυτόχρονα για κάκε αςκενι τουλάχιςτον 

τζςςερισ (4) κυματομορφζσ και τισ τιμζσ των μετριςεων 

των αντίςτοιχων παραμζτρων. 

6. Να διακζτει τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ του 

αποκθκευμζνου ιςτορικοφ ενόσ αςκενι, για απεριόριςτο 

χρονικό διάςτθμα, μετά το εξιτιριό του από τον κεντρικό 

ςτακμό. 

7. Το ςφςτθμα να διακζτει λειτουργία για μζτρθςθ και 

απεικόνιςθ του διαςτιματοσ QT κακϊσ και τθν τιμι QTc 

του επιλεγμζνου επάρματοσ. 

8. Να περιλαμβάνει λογιςμικό για πλιρθ καταγραφι 

(FullDisclosure) και  trends τουλάχιςτον ενενιντα ζξι (96) 

ωρϊν. 

9. Να διακζτει δικτυακό εκτυπωτι Laser, για εκτφπωςθ 

ιςτορικοφ, ςυμβάντων, trends, αναφορζσ ΗΚΓ. 

10. Να διακζτει UPS που να παρζχει αυτονομία για 

τουλάχιςτον 5 λεπτά. 

11. Να περιλαμβάνει τον απαραίτθτο δικτυακό εξοπλιςμό 

που προτείνεται από τον καταςκευαςτικό οίκο (switch, κτλ). 

12. Να παραδοκοφν δφο (2) κεντρικοί ςτακμοί όπωσ 

περιγράφονται πιο πάνω ςτουσ οποίουσ να δφνεται θ 

δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ όλων των προςφερόμενων 

μόνιτορ. 

i  =  20 Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ Παράδοςθσ: 90 θμζρεσ 3% 100 3   

i  =  21 Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ και τεχνικοφσ  4% 100 4   

i  =  22 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ : Διάρκεια τουλάχιςτον 2 ζτθ 15% 100 15   

i  =  23 Περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευϊν 8% 100 8   

 
ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βj ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
  102,9  
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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. Τςιόκα Αγορίτςα     
2. Κουκουμπάνθ Τριανταφυλλιά    
3. Καραμπζρθσ Κων/νοσ  
 

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 υπ’αρικμ. 665/30θσ/21-8-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΨΛΕ46907Φ-0Ο7) 
του ΓΝ Τρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το είδοσ «ΜΟΝΙΣΟΡ 
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ»,  

6. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Ρεριφερειάρχθ 
Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςθ των Υπθρεςιϊν Υγείασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από τθν επιδθμία COVID-10 του Γενικοφ Νοςοκομείου Τρικάλων» θ 
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5070651.  

7. Tθν υπϋαρικμ. 16/1/13-1-2021 (ΑΔΑ: 63ΦΩ46907Φ-9Β4) Απόφαςθ Δ του ΓΝ Νοςοκομείου με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ επαναπροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. 

8. Τθν υπ’αρικμ.πρωτ.1/2021 Επαναπροκιρυξθ (ΑΔΑΜ: 21PROC008059029). 
9. Το από 8/3/2021 Ρρακτικό Επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν 

προςφορϊν για τθν προμικεια «Δεκατριϊν (13) Μόνιτορ Παρακλίνιων & δφο (2) Κεντρικϊν τακμϊν για τθν 
ΜΕΘ του Νοςοκομείου». 

10. Το γεγονόσ ότι για τον ανωτζρω διαγωνιςμό (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105313) κατατζκθκε μία μόνο προςφορά.  

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
Τον οριςμό θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ με Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ 105313 (Α. ΔΙΑΚ. 1/2021) για τθν προμικεια «Δεκατριών (13) Μόνιτορ Παρακλίνιων & δφο (2) 
Κεντρικών ταθμών για την ΜΕΘ του Νοςοκομείου» τθν Πζμπτθ 11/3/2021 και ϊρα 10:00π.μ.  

Ο  ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΓΡΘΓΟΡΙΟΤ 
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                                               ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Αξιολόγθςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ 

ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν Ρρομικεια «Δεκατριϊν (13) ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & 

Δφο (2) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου Σρικάλων» με αρικμό 

Διακιρυξθσ 1/2021  (Α/Α ΕΘΔΘ 105313) 

τα Σρίκαλα τθν Πζμπτθ 11 Μαρτίου 2021 και ϊρα 10:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο 

Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 6019/9-3-

2021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ 

οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 30255/8-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ε46907Φ-4Β1) 

Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 

1. Τςιόκα Αγορίτςα (Επιμ. Α ΜΕΘ)     

2. Κουκουμπάνθ Τριανταφυλλιά (Επιμ. Α ΜΕΘ)    

3. Καραμπζρθσ Κων/νοσ (ΤΕ Ηλεκτ. Μθχ/κων)  

Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και 

αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, Τθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 

6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS 5070651, τθν 

υπ’αρικμ. 16/1/13-1-2021 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: 63ΦΩ46907Φ-9Β4)  με τθν οποία 

ματαιϊκθκε θ υπ’αρικμ. 50/2020 Διακιρυξθ λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν και 

αποφαςίςτθκε θ επαναπροκιρυξθ τθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ, τθν υπ’αρικμ. 1/2021 

Επαναπροκιρυξθ, τισ υπ’άρικμ. 3478/8-2-2021 Διευκρινίςεισ επί τθσ υπ’αρικμ. 1/2021 

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 105313) Επαναπροκιρυξθσ, το υπ’αρικμ. πρωτ. 5946/8-3-2021 πρακτικό 

επιτροπισ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν, τθν  

υπ’αρικμ. πρωτ. 5996/9-3-2021 Απόφαςθ Διοικθτι (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-ΥΣ9) ςχετικι με 

οριςμό θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, τισ 

διατάξεισ τθσ από 20-3-2020 ΡΝΡ (Α 68) άρκρο 60 και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016  

 

προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ εταιρείασ 
SANTAIR AE και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκε ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ διακιρυξθσ. Στθ 
ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πίνακεσ Ρ1 και Ρ2 κατζγραψε τισ τιμζσ ωσ 
κάτωκι: 

 

1. SANTAIR AE  
Προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ (Π):   187.500,00€ 

Προςφερόμενθ τιμι ετιςιασ ςυντιρθςθσ χωρίσ ΦΠΑ (Σ): 13.000,00€ 

υνολικι Σιμι πλιρουσ υντιρθςθσ Επιςκευισ μετά τθν 
λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()  104.000,00€ 

Ζτθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ρ):    2 ζτθ 
 
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω τιμζσ, τθν βακμολογία επί των 
τεχνικϊν προςφορϊν προχϊρθςε ςτθν βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν 
ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ. 
Ειδικότερα, θ επιτροπι προχϊρθςε ςτον υπολογιςμό τθσ ανοιγμζνθσ τιμισ φγκριςθσ (Λ) 
ςφμφωνα με τον τφπο: 

ΑΔΑ: Ω1ΕΑ46907Φ-Δ5Ξ



 

Λj = 
Συνολικι τιμι προςφοράσ (KJ) 

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) 

  SANTAIR AE 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)* 102,90 

ΣΙΜΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ (Π) 187.500,00€ 

ΣΙΜΘ ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ (Σ) 13.000,00€ 

ΕΣΘ ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ) 2 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ () 104.000,00€ 

    

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ) 265.500,00€ 

ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ)  (ΣΤΠΟ 3) 2580,174927 

* Θ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ προζκυψε κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν (βλ. τo υπ’αρικμ. πρωτ. 5946/8-3-2021 πρακτικό αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν) 
 
Με βάςθ τα ανωτζρω θ επιτροπι προτείνει τθν «Δεκατριϊν (13) ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ 
& Δφο (2) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου Σρικάλων» του οίκου 
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS κακϊσ και τθν ανάκεςθ του πρϊτου ζτουσ ςυντιρθςθσ μετά 
τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν εταιρεία SANTAIR  AE. 
 
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 και τθν ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

 
ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
1. Τςιόκα Αγορίτςα     
2. Κουκουμπάνθ Τριανταφυλλιά    
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   
- Επικςπώνει ηην απιθμ.5996/9-3-2021  (ΑΔΑ: 65Ξ846907Φ-Τ9) Απόθαζη 

Διοικηηή ζσεηικά με οπιζμό ημεπομηνίαρ αποζθπάγιζηρ οικονομικών 
πποζθοπών ηηρ απιθμ. διακ. 1/2021 (Α/Α ΕΗΔΗ 105313) . 

- Εγκπίνει ωρ έσει ηα Ππακηικά αξιολόγηζηρ ηων δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ,  
ηεσνικήρ  καθώρ και ηηρ  οικονομικήρ πποζθοπάρ ηηρ απιθμ. διακ. 1/2021 (Α/Α 
ΕΗΔΗ 105313)  και  πποηείνει ηην  ππομήθεια «Δεκαηπιών (13) ΜΟΝΙΣΟΡ 
ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ & Δύο (2) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ για ηη ΜΕΘ ηος Νοζοκομείος 
Σπικάλων» ηος οίκος PHILIPS MEDICAL SYSTEMS καθώρ και ηην ανάθεζη ηος 
ππώηος έηοςρ ζςνηήπηζηρ μεηά ηην λήξη εγγύηζηρ καλήρ λειηοςπγίαρ ζηην εηαιπεία 
SANTAIR  AE. 

 
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  Κωνζηανηίνορ   

Μςλωνάρ ηέθανορ  

Σζιμπίδαρ Ηλίαρ Παπαβαζιλείος ηςλιανή 
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