
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             Σρίκαλα:  26/3/2021 

               ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                    Αριθμ.Πρωτ.:  7257 

     5η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

    ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

                                                                                                                                  

ΑΠΟΦΑΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο Διοικητήσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 «Κφρωςη Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 

2. Σο άρθρο 7 του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό φςτημα Τγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςήμερα,  

3. Σον Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, 

4. Σην υπ’αριθμ.090/27-4-2020 πρόςκληςη τησ Περιφέρειασ Θεςςαλίασ με τίτλο: «Ενίςχυςη των Τπηρεςιών Τγείασ 

ςτην Περιφζρεια Θεςςαλίασ για την αντιμετώπιςη των κινδφνων από την επιδημία COVID-19  και για την βελτίωςη 

τησ πρόςβαςησ του πληθυςμοφ ςε ανθεκτικζσ υπηρεςίεσ υγείασ», 

5. Σην υπ’αριθμ. 692/31/26-8-2020 Απόφαςη Διοικητικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ 9ΕΔ046907Φ-Χ71) του ΓΝ 

Σρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για το είδοσ «ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ», 

6. Σην υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςη ένταξησ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ τησ 

Πράξησ «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςη των Τπηρεςιών Τγείασ για την αντιμετώπιςη των κινδφνων από 

την επιδημία COVID-10 του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» η οποία ζχει ενταχθεί ςτο Επιχειρηςιακό 

Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 

5070651.  

7. Σην υπ’αριθμ. 55/3/28-1-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΤΟΤ46907Φ-ΙΧ) ζγκριςησ διενζργειασ του ηλεκτρονικοφ 

ανοικτοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5 «Προμήθεια και εγκατάςταςη ενόσ (1) 

Βιντεολαρυγγοςκοπίου με τροχήλατη οθόνη για την ΜΕΘ, δφο (2) φορητών αναπνευςτήρων για την ΜΕΘ και 

ενόσ (1) φορητοφ αναπνευςτήρα για τον μαγνητικό τομογράφο» ςυνολικήσ προχπολογιςθείςασ δαπάνησ  

149.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, τησ υπηρεςίασ ςυντήρηςησ για ζνα ζτοσ των ανωτζρω 

προμηθειών και των δικαιωμάτων προαίρεςησ τησ υπηρεςίασ ςυντήρηςησ , ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του ΕΠΑ 

2014-2020 με κωδικό MIS 5070651,με τουσ κανόνεσ / νομοθεςία περί τησ ζκτακτησ ςυνθήκησ λόγω κορωνοϊοφ 

8. Σην υπ’αριθμ.πρωτ.5/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008119416). 

9. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 7251/26-3-2021 Πρακτικό Επιτροπήσ για την αξιολόγηςη των δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ και 

των τεχνικών προςφορών για την προμήθεια «ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ». 

10. Σο γεγονόσ ότι για τον ανωτζρω διαγωνιςμό (Α/Α ΕΗΔΗ 105147) κατατζθηκε μία μόνο προςφορά.  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Σον οριςμό ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ τησ οικονομικήσ προςφοράσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ με Α/Α ΕΗΔΗ 

105147 (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 5/2021, ΣΜΗΜΑ 3) για την προμήθεια «ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ» την Δευτέρα 29/3/2021 και ϊρα 8:00π.μ.  

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 

ΑΔΑ: 634546907Φ-ΘΔ7
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