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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της υπ’ αριθμ. 23ης/25-6-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
Στα Τρίκαλα σήμερα την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή

και

ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων,
μετά την αριθμ. πρωτ: 15517/24-6-2021 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε Έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό
συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του ΔΣ, Γρηγορίου
Κωνσταντίνο, τον κ. Παναγιώτου Γεώργιο- Αντιπροέδρο του Δ.Σ, τον κ. Γιαννακό
Κωνσταντίνο- τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο- τακτικό μέλος , την κ. Κόσυβα
Σταυρούλα- τακτικό μέλος και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής-

Γραμματέως του

ΔΣ.
Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του
Διοικητή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγορίου Κωνσταντίνου ,
αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που
περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:
…………………………………………………………………………………………………
ΑΠΟΦΑΣΗ 557
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση πρακτικού Οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα 3: έναν (1)
απινιδωτή για το COVID
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.:
1. Η αριθμ. Πρωτ. 13653/14-6-2021 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με έγκριση
Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διαγωνισμού μεικτής Σύμβασης άνω των ορίων του για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3: ΕΝΑΝ(1) ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ για το COVID, με
αριθμό Διακήρυξης 4/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103856) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ
2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5070651, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει,
2. Το Ν.4472/2017,«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Το Ν. 4542/2018, «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού
Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας
μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου
Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην
Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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4. Την υπ’αριθμ.090/27-4-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο: «Ενίσχυση
των Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από
την επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές
υπηρεσίες υγείας»,
5. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.38593/4-5-2020 έγγραφο της 5ης Υ.ΠΕ. σχετικό με, την επισήμανση ότι
«πριν την οριστική υποβολή της ανωτέρω πρότασης, θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τη
σύμφωνη γνώμη ή έγκριση του αιτήματος από την 5η Υ.ΠΕ, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις»,
6. Την υπ’αριθμ.345/16/14-5-2020(ΑΔΑ:ΩΣΑ446907Φ-ΑΞΟ) Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων
σχετική με «Πρόσκληση με κωδικό 090 και τίτλο: Ενίσχυση των Υπηρεσιών Υγείας στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας…..»,
7. Την υπ’αριθμ.454/22/16-6-2020(ΑΔΑ:9ΠΖ846907Φ-Λ49) Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων
σχετική με «Υποβολή επικαιροποιημένης πρότασης έργου για ένταξη στην Πρόσκληση με
κωδικό 090 του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Νοσοκομείου Τρικάλων και σύσταση επιτροπών
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών»,
8. Την υπ’αριθμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6ΞΡ3469Η2Γ-ΒΝΚ) Απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ
σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες του ΓΝ Τρικάλων στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 090 Πρόσκλησης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020),
9. Την υπ΄αριθμ.694/31ης/26-8-2020(ΑΔΑ:6ΒΣΞ46907Φ-ΤΟΥ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου
σχετική με έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Απινιδωτής»,
10. Την υπ΄αριθμ.658/30ης/21-8-2020(ΑΔΑ:6Κ7546907Φ-ΤΦΑ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου
σχετική με, την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας των έργων του Ιατροτεχνολογικού
Εξοπλισμού τα οποία περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ.090 Πρόσκληση της Περιφέρειας
Θεσσαλίας(ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογιζόμενη δαπάνη από 15.000,00€ έως
45.000,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
11. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.20557/26-08-2020(ΑΔΑ:ΨΘΟΤ46907Φ-4Μ6) Απόφαση Διοικητή του
Νοσοκομείου σχετική με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας, των έργων του
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού τα οποία περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ.090 Πρόσκλησης
της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020), με προϋπολογισθείσα δαπάνη έως
15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
12. Την υπ’ αρ.πρωτ.3280/24-09-2020(ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2)
Απόφαση ένταξης
του
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού και ενίσχυση των Υπηρεσιών
Υγείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την επιδημία COVID-10 του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS
5070651,
13. Το υπ’αριθμ.πρωτ.1016/26-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας σχετικά με «Προώθηση
έργων Εξοπλισμών Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.Θ στο πλαίσιο και με τους
κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού»,
14. Τις υπ΄άριθμ.Πρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίους της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σχετικά με
«Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19» & «Ειδική Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 – Νεότερες διευκρινίσεις» αντίστοιχα,
15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με: «Ειδικά Ζητήματα ανάθεσης
και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής
κρίσης του ιού COVID-19 καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του»,
16. Την υπ΄αριθμ.32492/24-03-2020 Υ.Α (τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016(ΦΕΚ 5948/31-1218) «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων Συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 21042020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - ….»,
17. Την υπ΄αριθμ.20/1ης/13-01-2021(ΑΔΑ:ΩΚΓΨ46907Φ-Β15) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με
την οποία εγκρίνονται, η διενέργεια, τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και αποφασίζεται η
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Προώθηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 με συντομευμένες προθεσμίες λόγω επειγουσών καταστάσεων
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού,
18. Την υπ΄αριθμ.4/2021 Διακήρυξη(ΑΔΑΜ:21PROC008059820),
19. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.4773/23-02-2021 Υπόμνημα της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ,
20. Την υπ΄αριθμ.424/20ης/13-5-2021(ΑΔΑ:ΨΞ1Τ46907Φ-Δ2Β) Απόφαση ΔΣ σχετική με έγκριση
Πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών για το
ΤΜΗΜΑ 3 «Ένας(1) Απινιδωτής για τις ανάγκες του COVID», της υπ΄αριθμ.4/2021
Διακήρυξης(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103856),
21. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.11297/18-05-2021 έγγραφο σχετικό με διαβίβαση της ανωτέρω
Απόφασης ΔΣ στους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς,
22. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.12625/1-06-2021(ΑΔΑ:Ψ02Α46907Φ-0Η3) Απόφαση Διοικητή ορισμού
ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του
διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103856, την Παρασκευή 4-06-2021 και ώρα 10:00π.μ.,
23. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.13615/14-06-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών

Σας διαβιβάζουμε το υπ΄αριθμ.πρωτ.13615/14-06-2021 πρακτικό αξιολόγησης Οικονομικών
Προσφορών και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά:
 Την έγκριση του υπ’αριθμ.πρωτ.13615/14-06-2021 πρακτικού αξιολόγησης
οικονομικής προσφοράς,
 Την επικύρωση της υπ΄αριθμ.πρωτ.12625/1-06-2021(ΑΔΑ:Ψ02Α46907Φ-0Η3)
Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 του Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με αριθμό Διακήρυξης 4/2021.

ΤΜΗΜΑ 3: Ένας(1) Απινιδωτής για το Covid (α/α ΕΣΗΔΗΣ 103856)
Στα Τρίκαλα την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στο Γραφείο
Προμηθειών(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.12776/2-062021 πρόσκληση μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.2410/29-01-2021(ΑΔΑ:6ΕΦ946907Φ-Φ0Ψ)
Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι:
1. ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΘΕΟΝΙΚΗ
2. ΓΙΔΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και
αφού έλαβε υπόψη της, την υπ΄αριθμ.20/1ης/13-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΓΨ46907Φ-Β15) Απόφαση
ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, την
υπ΄αριθμ.4/2021 Διακήρυξη, το υπ’αριθμ.πρωτ.9822/27-4-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, την υπ’αριθμ.12625/1-062021(ΑΔΑ:Ψ02Α46907Φ-0Η3) Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προχώρησε στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού
Η επιτροπή εξέτασε τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΕ
και διαπίστωσε ότι κατατέθηκε σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης.
Προσφέρει το είδος: Διφασικό Απινιδωτή TEC 5631 NIHON KOHDEN, του Οίκου NIHON
KOHDEN CORPORATION, Ιαπωνίας.
Στη συνέχεια η επιτροπή έλυσε τη Συνεδρίαση.
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Την Πέμπτη 10-06-2021 η επιτροπή επανέλαβε τη συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη
τους πίνακες Π1 και Π2 κατέγραψε τις τιμές ως κάτωθι:
1. ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΕ
Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για το είδος χωρίς ΦΠΑ(Π):
4.500,00€
Προσφερόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης χωρίς ΦΠΑ (Τ):
250,00€
Συνολική Τιμή πλήρους Συντήρησης Επισκευής μετά την
λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ (Σ)
1.750,00€
Έτη εγγύησης καλής λειτουργίας (ρ):
(3)
Στη συνέχεια η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τιμές, και την βαθμολογία επί
της τεχνικής προσφοράς με βάση την υπ’αριθμ.424/20ης/13-05-2021(ΑΔΑ:ΨΞ1Τ46907ΦΔ2Β) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου σχετική με έγκριση πρακτικού επιτροπής
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, προχώρησε στην
βαθμολόγηση σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης.
Ειδικότερα, η επιτροπή προχώρησε στον υπολογισμό της ανηγμένης τιμής Σύγκρισης (Λ)
σύμφωνα με τον τύπο:
Συνολική τιμή προσφοράς (KJ)
Λj = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (ΣΒj)
(ΤΥΠΟΣ 3)
Όπου
KJ η Συνολική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος, η οποία δίδεται από τον τύπο:
KJ= ΠJ+ Σj*0,75 = ΠJ + [Τ1J*(10-ρJ)] *0,75 (ΤΥΠΟΣ 4)
ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΕ
100
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΣΒ)*
4.500,00€
ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Π)
250,00€
ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Τ)
3
ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ρ)
1.750,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Σ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Κ) (ΤΥΠΟΣ 4)
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ (Λ)

5812,5

58,125

* Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ.9822/27-4-2021 πρακτικό αξιολόγησης
Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την Προμήθεια, Ενός(1) Διφασικού Απινιδωτή
TEC 5631 NIHON KOHDEN, του Οίκου NIHON KOHDEN CORPORATION, Ιαπωνίας, καθώς και
την ανάθεση του πρώτου έτους συντήρησης αυτού, μετά την λήξη εγγύησης καλής
λειτουργίας στην εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΕ.
Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα
μέλη της επιτροπής και κατατίθεται για έγκριση στο ΔΣ προκειμένου να συνεχιστεί η
διαγωνιστική διαδικασία:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. ΠΑΡΑΦΟΡΟΥ ΘΕΟΝΙΚΗ
2. ΓΙΔΑ ΣΟΦΙΑ
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
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2. Το άρθρο 7 του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
3. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Την υπ’αριθμ.090/27-4-2020 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο: «Ενίσχυση των
Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την
επιδημία COVID-19 και για την βελτίωση της πρόσβασης του πληθυσμού σε ανθεκτικές
υπηρεσίες υγείας»,
5. Την υπ΄αριθμ.694/31ης/26-8-2020(ΑΔΑ:6ΒΣΞ46907Φ-ΤΟΥ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου
σχετική με έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ»,
6. Tην υπ΄αριθμ.20/1ης/13-01-2021(ΑΔΑ:ΩΚΓΨ46907Φ-Β15) Απόφαση ΔΣ έγκρισης διενέργειας
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6: Προμήθεια και Εγκατάσταση
δύο(2) Συσκευών Υψηλής Ροής Οξυγόνου για την Πνευμονολογική, Σαράντα(40) Αντλιών Έγχυσης
Φαρμάκων & Δέκα Σταθμών, για τη ΜΕΘ, έναν(1) Απινιδωτή για το COVID και δύο(2)
Καρδιογράφους για το COVID, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 135.180,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της Υπηρεσίας συντήρησης για ένα έτος των ανωτέρω
προμηθειών και των δικαιωμάτων προαίρεσης της υπηρεσίας συντήρησης, στο πλαίσιο
υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5070651, με τους κανόνες / νομοθεσία περί της
έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού,
7. Την υπ΄αριθμ.4/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008059820),
8. Την υπ΄αριθμ.424/20ης/13-05-2021(ΑΔΑ:ΨΞ1Τ46907Φ-Δ2Β) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου
σχετική με έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών για την
Προμήθεια «Ένας(1) Απινιδωτής για το COVID - ΤΜΗΜΑ 3»,
9. Το γεγονός ότι για τον ανωτέρω Διαγωνισμό (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103856) κατατέθηκαν δύο(2)
Προσφορές,
10. Το υπ΄αριθμ.πρωτ.11297/18-05-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω Απόφαση
ΔΣ σε όλους τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς,
11. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε Προδικαστική Προσφυγή κατά το χρονικό διάστημα των
δέκα(10) ημερών από τη διαβίβαση της ανωτέρω Απόφασης ΔΣ στους συμμετέχοντες
Οικονομικούς Φορείς,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του
διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103856 (ΑΡ.ΔΙΑΚ.4/2021, ΤΜΗΜΑ 3) για την προμήθεια και εγκατάσταση
«Ένας(1) Απινιδωτής για το COVID» για την Παρασκευή 4-06-2021 και ώρα10:00π.μ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω
Και μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
- Την επικύρωση της υπ΄αριθμ.πρωτ.12625/1-06-2021(ΑΔΑ:Ψ02Α46907Φ0Η3) Απόφασης Διοικητή σχετικά με ορισμό ημερομηνίας αποσφράγισης
οικονομικών προσφορών.
- Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μεικτής Σύμβασης άνω των ορίων
του για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΝΑΝ(1) ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ για το COVID, με αριθμό Διακήρυξης
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4/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 103856) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 20142020 με κωδικό ΟΠΣ 5070651 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν
……………………………………………………………………………….
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