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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 17ες/27-4-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 27η Αππιλίος 2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σπίηη

και ώπα

8.30 μ.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων, μεηά ηην
απιθμ. ππωη: 9639/23-4-2021 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, ηον κ.
Παναγιώηος Γεώπγιο- Ανηιπποέδπο ηος Δ., 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 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
378
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκπιζη ππακηικών αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ ,
ηεσνικών και οικονομικών πποζθοπών
για ππομήθεια Ιαηποηεσνολογικού
Εξοπλιζμού, ΣΜΗΜΑ 1 : «Φοπηηό Ψηθιακό Ακηινολογικό» για ηην ΜΕΘ
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 9159/19-4-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη Ππακηικών Αξιολόγηζηρ Δικαιολογηηικών ςμμεηοσήρ, Σεσνικών
Πποζθοπών και Οικονομικών Πποζθοπών για ηην ππομήθεια Ιαηποηεσνολογικού
Εξοπλιζμού ΣΜΗΜΑ 1: ΦΟΡΗΣΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για ηη ΜΕΘ» με
απιθμό Διακήπςξηρ 3/2021(Α/Α ΕΗΔΗ 105029 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. 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»,
3. 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»,
4. 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…..»,
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5. 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»,
6. 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),
7. Σην υπ΄αριθμ.695/31ησ/26-8-2020(ΑΔΑ:6ΓΡΚ46907Φ-ΤΜΔ) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
ςχετικι με ζγκριςθ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν για το είδοσ «Ρομποτικό φςτημα Εγγραφήσ
και Εκτφπωςησ CD και DVD»,
8. 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,
9. 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,
10. 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-10 του
Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
«Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS
5070651,
11. 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»,
12. 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,
13. 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»,
14. 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 - ….»,
15. Τθν υπϋαρικμ.19/1θσ/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ846907Φ-Χ35) Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου
ςχετικι με ζγκριςθ ςχεδίου διακιρυξθσ και διενζργειασ διαγωνιςμοφ,
16. Τθν υπϋαρικμ.3/2020 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ:21PROC008065770),
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17. Το γεγονόσ ότι ςτο ΤΜΘΜΑ 1 του ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν προμικεια ΦΟΘΤΟ
ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου κατατζκθκε εξαρχισ μία (1) μόνο
προςφορά,
18. 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 με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων ιτοι:
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και οικονομικι προςφορά,
19. Το υπϋαρικμ.πρωτ.6641/18-3-2021 Ρρακτικό επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικϊν Ρροςφορϊν,
20. Τθν υπϋαρικμ.πρωτ.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΤΩ3) Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικι με
οριςμό θμερομθνίασ και ϊρασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν,
21. Το υπϋαρικμ.πρωτ.9043/16-04-2021 Ρρακτικό Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν.
ασ διαβιβάηουμε τα ανωτζρω πρακτικά και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά με:
1) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.6641/18-03-2021 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ,
2) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.9043/16-4-2021 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικισ
προςφοράσ
3) Τθν επικφρωςθ τθσ υπ’αρικμ.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΥΩ3) Απόφαςθ Διοικθτι
οριςμοφ θμερομθνίασ και ϊρασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν.

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του ΣΜΘΜΑΣΟ 1 του
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» με αρικμό Διακιρυξθσ 3/2021

ΣΜΘΜΑ 1: ΦΟΡΘΣΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου(α/α
ΕΘΔΘ 105029).
Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 135.000,00 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 Φορθτοφ Ψθφιακοφ Ακτινολογικοφ: 75.000,00€ με ΦΡΑ
2. Παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: 7.500,00€ με ΦΡΑ
3. Δικαίωμα προαίρεςθσ για υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του 1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ: 52.500,00€ 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/S 018-040962
- ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008065615)
B. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ:
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΝΛΟ46907Φ-ΛΚ6)
- Εφθμερίδα ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (29-01-2021)
- Εφθμερίδα Θ ΕΕΥΝΑ (29-01-2021)
Γ. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
- ΚΘΜΔΘΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008065770)
- 5θ Υ.Ρε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)

ΑΔΑ: 6Π4946907Φ-ΩΩ4

- ΓΝ ΤΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr )
τα Σρίκαλα τθν Παραςκευι 19 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.2781/02-02-2021
πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία
ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.2581/29-01-2021(ΑΔΑ:6ΤΧΤ46907Φ-ΞΟΓ) Απόφαςθ
Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. Αναγνωςτόπουλοσ Θλίασ (τακτικό μζλοσ)
2. Ραραφόρου Θεονίκθ (τακτικό μζλοσ)
3. Ηιϊγα Βαςιλικι (τακτικό μζλοσ)
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και αφοφ
ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.19/1θσ/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ46907Φ-Χ35) Απόφαςθ ΔΣ του
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τθν υπϋαρικμ.3/2021
Διακιρυξθ (ΣΜΘΜΑ 1), 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:
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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 KMS Medical ΙΚΕ προςφζρει, το Φορθτό Ψθφιακό Ακτινολογικό DRGEM
TOPAZ-32D Mobile DR System του Οίκου DRGEM, Κορζασ.
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.

Α/Α

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ

KMS Medical ΙΚΕ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ
ΒΑΡΤΣΘΣΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΡΟΧΘΛΑΣΟ

i = 1. 3

Το τροχιλατο ακτινολογικό ψθφιακό ςφςτθμα
να είναι θλεκτροκίνθτο (με ενεργοποίθςθ από
τθν κφρια λαβι), κατάλλθλο για Νοςοκομειακι
χριςθ, ευζλικτο και ςυμπαγζσ, για τθ
μεταφορά του ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του
Νοςοκομείου, για τθ λιψθ ακτινογραφιϊν επί
φορείου, επί κλίνθσ ι εντόσ χειρουργείου. Να
αναφερκοφν οι διαςτάςεισ προσ αξιολόγθςθ.
Να διακζτει αιςκθτιρεσ προςταςίασ από
ςυγκροφςεισ.
Να διακζτει ρφκμιςθ χαμθλισ ταχφτθτασ του
ςυςτιματοσ για πιο ακριβείσ ελιγμοφσ.

i = 1.4

Το ςφςτθμα να μπορεί να κινείτε με ταχφτθτα
ζωσ 5km / hr για γριγορθ μεταφορά.

i = 1.1

i = 1. 2

i = 1.5
i = 1.6

ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το ςφςτθμα να μπορεί να κινείται και χωρίσ τθ
βοικεια του κινθτιρα.
Το ςφςτθμα να διακζτει τθλεςκοπικό βραχίονα
ςτιριξθσ τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ για λιψεισ

1%

100

1

2%

100

2

2%

100

2

2%

100

2

2%

100

2

5%

100

5

ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ
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επί κλίνθσ, επί φορείου, εντόσ χειρουργείου και
ΜΕΘ με δυνατότθτεσ
-Ρεριςτροφισ κάκετθσ κολϊνασ ±300°
-Eφροσ εςτιακισ απόςταςθσκακ’φψοσ≥135cm
-Απόςταςθσ εςτίασ δαπζδου ≥195cm
-Eφροσ εςτιακισ απόςταςθσ κατά μικοσ
≥55cm
-Eφροσ οριηόντιασ περιςτροφισ λυχνίασ από 30° ζωσ 90°
-Eφροσ περιςτροφισ περί του βραχίονα
ςτιριξθσ τθσ λυχνίασ από -180°εωσ 180° .

i =1.7
i = 1.8

i = 1.9

Το ςφςτθμα να μπορεί να ακινθτοποιθκεί
άμεςα ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.
Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ
τουλάχιςτον 17’’ για τθν διαχείριςθ των
ακτινολογικϊν παραμζτρων
Το ςφςτθμα να είναι πλιρωσ ενοποιθμζνο
και το λογιςμικό του ςυςτιματοσ που
εμφανίηεται ςτθν ενςωματωμζνθ οκόνθ
αφισ. Εκτόσ από τθ λιψθ και επεξεργαςία
των ψθφιακϊν εικόνων, να μπορεί να
ελζγχει τθ γεννιτρια αποςτζλλοντασ
προκακοριςμζνεσ παραμζτρουσ ζκκεςθσ για
κάκε εξζταςθ

1%

100

1

2%

100

2

2%

100

2

i =1.10

Να διακζτει κικθ για τοποκζτθςθ 2
τουλάχιςτον ανιχνευτϊν

2%

100

2

i =1.11

Το μθχάνθμα να ςυνδζεται ςε κοινό δίκτυο
230V/50 HZ.

1%

100

1

ΓΕΝΝΘΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ Χ

2
i = 2.1
i = 2.2
i =2.3
i =2.4
i =2.5

Γεννιτρια ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με
απόδοςθ ιςχφοσ kW ≥30Kw
Εφροσ ρφκμιςθσ kV από 40 ζωσ 125kV
τουλάχιςτον.
Το εφροσ των mAs να κυμαίνεται από
0.1mAs ζωσ 500mAs τουλάχιςτον
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ ζκκεςθσ 0.001ms.
Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ
ςφςτθμα μζτρθςθσ δόςθσ (DAP)

i =3.2

i = 3.3

i =3.4

100

3

3%

100

3

3%

100

3

3%

100

3

3%

100

3

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΤΧΝΙΑ

3
i =3.1

3%

Θ ακτινολογικι λυχνία να είναι
περιςτρεφόμενθσ ανόδου, με ταχφτθτα
περιςτροφισ ≥3.000rpm
Θ λυχνία να είναι διπλοεςτιακι, με
μικρι εςτία 0,6mm και μεγάλθ εςτία
1,2mm.
Θ κερμοχωρθτικότθτα τθσ ανόδου να
είναι ≥300KHU. Να αναφερκεί ο
ρυκμόσ κερμοαπαγωγισ τθσ ανόδου
Να διακζτει διαφράγματα βάκουσ με
εςωτερικι φωτεινι πθγι για το πεδίο
και δυνατότθτα περιςτροφισ τουσ
τουλάχιςτον
κατά
±1100.
Να
αναφερκοφν τα διακζςιμα φίλτρα.

4%

100

4

4%

100

4

3%

100

3

2%

100

2

ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΘ

4
i = 4.1

Να διακζτει ζναν αςφρματο ψθφιακό
ανιχνευτι, τελευταίασ τεχνολογίασ, με
ςπινκθριςτι
ιωδιοφχου
καιςίου
διαςτάςεων τουλάχιςτον 36cm x 43cm.

2%

100

2

i = 4.2

Μζγεκοσ Pixel: ≤ 150 μm

2%

100

i = 4.3

Ενεργι μιτρα Pixel: ≥ 2240Χ2750pixels

1%

100

i = 4.4

Βάκοσ ενεργισ μιτρασ: ≥16 bit

1%

100

2
1
1

ΑΔΑ: 6Π4946907Φ-ΩΩ4

i = 4.5
i = 4.6

i = 4.7

i = 4.8

i = 4.9

i = 4.10

5

H τιμι του DQE να είναι ≥60% @ 0
cycle/mm
Βάροσ ανιχνευτι ≤ 3,8kg.
Ο χρόνοσ αςφρματθσ αποςτολισ τθσ
ιατρικισ εικόνασ από τον ανιχνευτι
προσ τον ςτακμό διαχείριςθσ των
ακτινογραφιϊν να είναι ≤8s.
Tο ςυνολικό βάροσ αντοχισ ςτθν
επιφάνεια του ανιχνευτι να είναι
τουλάχιςτον 150kg (το μεγαλφτερο
βάροσ αντοχισ κα αξιολογθκεί κετικά).
Θ φόρτιςθ των μπαταριϊν των
ανιχνευτϊν να πραγματοποιείται ςε
ειδικι βάςθ φόρτιςθσ αλλά οι
ανιχνευτζσ να μποροφν να φορτιςτοφν
και ςτθν κζςθ αποκικευςισ –
μεταφοράσ τουσ, που κα διακζτει το
φορθτό ακτινολογικό ςυγκρότθμα.
Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ ο
μζγιςτοσ χρόνοσ λειτουργίασ ανά
πλιρθ φόρτιςθ.

2%

100

2

1%

100

1

2%

100

2

1%

100

1

1%

100

1

2%

100

2

ΣΑΘΜΟ ΛΘΨΘ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Ο ςτακμόσ λιψθσ και επεξεργαςίασ κα
πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα
ςφνδεςθσ, μζςω πρωτοκόλλου DICOM
με το PACS & HIS/RIS του Νοςοκομείου
για τθν εκτφπωςθ και αποκικευςθ των
εξετάςεων ςτον θλεκτρονικό φάκελο
του αςκενι, αςφρματα μζςω Wi-Fi. Να
υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ
εικόνων μζςω USB ςε μορφι DICOM3.0
ι TIFF. Το ςφςτθμα κα πρζπει επιπλζον
να
υποςτθρίηει
τθν
εξαγωγι
ακατζργαςτων (μθ επεξεργαςμζνων ι
προσ επεξεργαςία) εικόνων.
Ο ςτακμόσ λιψθσ και επεξεργαςίασ κα
πρζπει να είναι ενςωματωμζνοσ ςτθν
τροχιλατθ βάςθ του ςυςτιματοσ και
να
δίνει
τθν
δυνατότθτα
προεπιςκόπθςθσ και επεξεργαςίασ των
ακτινογραφιϊν.

1%

100

1

1%

100

1

i = 5.3

Να
περιλαμβάνονται
λειτουργίεσ
ψθφιακισ μεγζκυνςθσ, περιςτροφισ,
αναςτροφισ τθσ εικόνασ, window and
leveling, edgeen hancement, Regions of
Interest (ROIs), LUT table modification,
δυνατότθτα
οπωςδιποτε
μζτρθςθσ
γωνιϊν
και
αποςτάςεων,
προκακοριςμζνα προγράμματα οργάνων
κ.λπ. Να περιγραφοφν αναλυτικά όλεσ οι
διακζςιμεσ λειτουργίεσ επεξεργαςίασ τθσ
εικόνασ.

2%

100

2

i = 5.4

Ο ςτακμόσ λιψθσ και επεξεργαςίασ κα
πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα
αποκικευςθσ
μεγάλου
αρικμοφ
εικόνων, τουλάχιςτον 20.000 εικόνων.

1%

100

1

i = 5.1

i = 5.2

υντελεςτισ Βαρφτθτασ Ομάδασ Α1 ςτο ςφνολο

i = 6
i = 7

Χρόνοσ ποςοτικισ και
Ραράδοςθσ: 90 θμζρεσ
Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ

ΟΜΑΔΑ Β1: ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ - ΚΑΛΤΨΘ
ποιοτικισ
3%
100
για τουσ

4%

100

70 %

3
4
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χριςτεσ και τεχνικοφσ ΒΙΤ
i = 8
i =9

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: Διάρκεια
(τουλάχιςτον 3 ζτθ)
Ρερίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ –
επιςκευϊν
ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Βϋ

15%

100

15

8%

100

8

ΤΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Βj ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

30
100

Θ Επιτροπι κάνει δεκτι τθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ διότι κατατζκθκε
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ.3/2021 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, τθν Ρζμπτθ 18-03-2021 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. Αναγνωςτόπουλοσ Θλίασ (τακτικό μζλοσ)
2. Ραραφόρου Θεονίκθ (τακτικό μζλοσ)
3. Ηιϊγα Βαςιλικι (τακτικό μζλοσ)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

ΑΠΟΦΑΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ
Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων ζχοντασ υπόψθ:
Τισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
Το άρκρο 7 του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα,
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,
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»,
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-19 του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS
5070651,
Τθν υπϋαρικμ.19/1θσ/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ846907Φ-Χ35) Απόφαςθ Δ του ΓΝ Νοςοκομείου με τθν οποία
εγκρίκθκε το ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ και θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ,
Τθν υπ’αρικμ.πρωτ.3/2020 διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 21PROC008065770),
Το υπ’αρικμ.πρωτ.6641/18-03-2021 Ρρακτικό επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και
τεχνικϊν προςφορϊν του ΤΜΘΜΑΤΟΣ 1 (ΦΟΘΤΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τθ ΜΕΘ του
Νοςοκομείου)
Το γεγονόσ ότι ςτο ΤΜΘΜΑ 1 (Α/Α ΕΣΘΔΘΣ 105029) του ανωτζρω διαγωνιςμοφ κατατζκθκε εξαρχισ μία
μόνο προςφορά.
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
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Τον οριςμό θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ με α/α
ΕΣΘΔΘΣ 105029(Α.ΔΙΑΚ. 3/2021) για τθν προμικεια, Ενόσ(1) ΦΟΘΤΟΥ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ για τθ
ΜΕΘ του Νοςοκομείου, τθν Σρίτθ 23 Μαρτίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ.

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ
ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ,
ΣΜΘΜΑ: 1 ΦΟΡΘΣΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου» με αρικμό
Διακιρυξθσ 3/2021 (α/α ΕΘΔΘ 105029).
τα Σρίκαλα τθν Σρίτθ 23 Μαρτίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Ρρομθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.6894/22-032021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.30752/11-12-2020(ΑΔΑ:Ω5ΛΩ46907Φ-Ε5Ξ)
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΣ ΘΛΙΑΣ
2. ΡΑΑΦΟΟΥ ΘΕΟΝΙΚΘ
3. ΗΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ
Θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, τθν υπϋαρικμ.19/1θσ/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ46907Φ-Χ35) Απόφαςθ
Δ του Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τθν
υπϋαρικμ.3/2021 Διακιρυξθ (ΣΜΘΜΑ 1), το υπ’αρικμ.πρωτ.6641/18-03-2021 Πρακτικό
Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, τθν
υπ’αρικμ.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΤΩ3)
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 KMS Medical
Ι.Κ.Ε και προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ,
αποφάςιςε να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τθν εταιρεία KMS medical με το
υπϋαρικμ.πρωτ.8804/13-4-2021 ζγγραφό τθσ ςχετικά με, τθ υνολικι Σιμι Πλιρουσ
υντιρθςθσ Επιςκευισ () =Σ1*(10-ρ). Το αίτθμα τθσ επιτροπισ διαβιβάςτθκε με το
υπϋαρικμ.πρωτ.8837/14-4-2021 ζγγραφο του Γρ.Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) ςτθν εταιρεία
KMS medical, θ οποία απάντθςε εντόσ τθσ τικζμενθσ προκεςμίασ με το
υπ’αρικμ.πρωτ.9035/16-4-2021 ζγγραφό τθσ.
Θ επιτροπι ςυνεδρίαςε εκ νζου τθν Παραςκευι 16 Απριλίου 2021 και λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ ανωτζρω διευκρινιςεισ διαπίςτωςε ότι:
Προςφζρει το είδοσ: ΦΟΡΘΣΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ τφπου DRGEM TOPAZ-32D
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πίνακεσ Ρ1 και Ρ2 κατζγραψε τισ τιμζσ
ωσ κάτωκι:
1. KMS Medical Ι.Κ.Ε
Προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ χωρίσ ΦΠΑ(Π):
60.000,00€
Προςφερόμενθ τιμι ετιςιασ ςυντιρθςθσ χωρίσ ΦΠΑ (Σ):
6.000,00€
υνολικι Σιμι πλιρουσ υντιρθςθσ Επιςκευισ μετά τθν
λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()
48.000,00€
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.6641/18-03-2021 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)
KMS Medical Ι.Κ.Ε
100
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)*
60.000,00
ΣΙΜΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ (Π)
6.000,00
ΣΙΜΘ ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ (Σ)
2
ΕΣΘ ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ)
48.000
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ ()
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ) (ΣΤΠΟ 4)
ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ)

96000

960

* φμφωνα με το υπ’αρικμ. πρωτ.6641/18-03-2021 πρακτικό αξιολόγθςθσ
Με βάςθ τα ανωτζρω θ επιτροπι προτείνει τθν Προμικεια ενόσ Φορθτοφ Ψθφιακοφ
Ακτινολογικοφ τφπου DRGEM TOPAZ-32D για τθ ΜΕΘ κακϊσ και τθν ανάκεςθ του πρϊτου
ζτουσ ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν εταιρεία KMS Medical
Ι.Κ.Ε.
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. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΣ ΘΛΙΑΣ
2. ΡΑΑΦΟΟΥ ΘΕΟΝΙΚΘ
3. ΗΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΘ
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.6665/18-03-2021(ΑΔΑ:6Κ4546907Φ-ΤΩ3) Απόθαζη
Διοικηηή πεπί «οπιζμού ημεπομηνίαρ και ώπαρ ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηων
οικονομικών πποζθοπών.
- Εγκπίνει ωρ έσει ηα ππακηικά αξιολόγηζηρ ηων δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ και
ηεσνικήρ πποζθοπάρ καθώρ και ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ
ηην Ππομήθεια ενόρ Φοπηηού Ψηθιακού Ακηινολογικού ηύπος DRGEM TOPAZ32D για ηη ΜΕΘ ηος Νοζοκομείος ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 20142020.
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
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Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ
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