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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:

1.

2.

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 420
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5: ΣΜΗΜΑ 3 « Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη θοπηηού αναπνεςζηήπα»
για ηον Μαγνηηικό Σομογπάθο.
Σίζεηαη σπόυε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. Ππωη. 10470/7-5-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5 ΣΜΗΜΑ 3 «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Φοπηηού
Αναπνεςζηήπα για ηον Μαγνηηικό Σομογπάθο» με απ. διακ. 5/2021 (Α/Α
ΕΗΔΗ 105147) 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:
Έτοληας σπόυε:
Σο 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,
Σο 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,
Σο 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

ΑΔΑ: Ψ96Ε46907Φ-05Υ

4.

5.
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10.

11.

12.
13.
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15.

Τποςτιριξθσ για τθν Πρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ Μεταδιδόμενων Αςκενειϊν ςτθν
Ακινα, Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
Σθν υπ’αρικμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6ΞΡ3469Η2Γ-ΒΝΚ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 5θσ ΤΠΕ
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),
Σθν υπ’αρικμ.692/31θσ/26-8-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ:9ΕΔ046907ΦΧ71) του ΓΝ Σρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για τθν
προμικεια του είδουσ «ΦΟΡΘΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΑ ΜΑΓΝΘΣΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ»,
Σθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςθ των
Τπθρεςιϊν Τγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ 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.
Σο υπ’αρικμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΤΔΕΠ 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»
Σισ υπϋάρικμ.Πρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίουσ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 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,
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»,
Την υπ΄αριθμ.32492/24-03-2020 Υ.Α (τροποποίηςη τησ 137675/ΕΥΘΥ1016(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 - ….»,
Σθν υπ’αριθμ. 55/3/28-1-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΤΟΤ46907Φ-ΙΧ) ζγκριςθσ διενζργειασ του
θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5 «Προμικεια και
εγκατάςταςθ ενόσ (1) Βιντεολαρυγγοςκοπίου με τροχιλατθ οκόνθ για τθν ΜΕΘ, δφο (2)
φορθτϊν αναπνευςτιρων για τθν ΜΕΘ και ενόσ (1) φορθτοφ αναπνευςτιρα για τον μαγνθτικό
τομογράφο» ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 149.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΠΑ, τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ για ζνα ζτοσ των ανωτζρω προμθκειϊν και των δικαιωμάτων
προαίρεςθσ τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ , ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΕΠΑ 2014-2020 με
κωδικό MIS 5070651,με τουσ κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ
Σθν υπ’αριθμ.πρωτ.5/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008119416).
Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 7251/26-3-2021 Πρακτικό Επιτροπήσ για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια «ΦΟΡΘΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ
ΜΑΓΝΘΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ».
Σθν υπ’αρικμ. πρωτ. 7257/26-3-2021 Απόφαςθ Διοικθτι (ΑΔΑ: 634546907Φ-ΘΔ7) οριςμοφ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν
Σο υπ’αρικμ.πρωτ. 7258/29-3-2021 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ οικονομικισ
προςφοράσ
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16. Σθν υπ’αριθμ. 290/12/31-3-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΙ0Κ46907Φ-0ΘΦ) ζγκριςησ
πρακτικών αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ και οικονομικισ
προςφοράσ
17. Σο υπ’αριθμ. πρωτ. 10447/7-5-2021 Πρακτικό αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών
κατακφρωςησ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ
ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «Προμήθεια & Εγκατάςταςη Ιατροτεχνολογικοφ
Εξοπλιςμοφ ΣΜΗΜΑ 3: Φορητόσ Αναπνευςτήρασ για τον Μαγνητικό Σομογράφο με
αρικμό Διακήρυξησ 5/2021 (Α/Α ΕΗΔΗ 105147)
τα Σρίκαλα την Παραςκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αριθμ. πρωτ. 8569/12-42021 πρόςκληςη μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3869/12-2-2021 (ΑΔΑ: Ω05Σ46907Φ-Γ4Γ)
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:
1. Περίφανοσ πυρίδων (Δ/ντθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ)
2. Παγκάκθ Ευμορφία (Επιμ. Α Εντατικολ.)
3. Μιχαθλίδθσ Ηρακλισ (Επιμ. Α Αναιςκθςιολογίασ)
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ:
1. Σθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ με κωδικό MIS 5070651,
2. τθν υπ’αριθμ. 55/3/28-1-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΤΟΤ46907Φ-ΙΧ) με τθν
οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ
λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ και τα
τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου,
3. τθν υπ’αριθμ. 5/2021 Διακήρυξη, ΣΜΗΜΑ 3 (Α/Α ΕΗΔΗ 105147)
4. τθν υπ’αριθμ. 7257/26-3-2021 Απόφαςη Διοικητή οριςμοφ θμερομθνίασ
αποςφράγιςθσ οικονομικισ προςφοράσ
5. Σθν υπ’αριθμ. 290/12/31-3-2021 Απόφαςη Δ (ΑΔΑ: ΩΙ0Κ46907Φ-0ΘΦ) ζγκριςησ
πρακτικών αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ και
οικονομικισ προςφοράσ
6. Σην υπ’αριθμ. πρωτ. 7789/2-4-2021 πρόςκληςη κατάθεςησ δικαιολογητικών
κατακφρωςησ
7. Σα υπ’αριθμ ΄πρωτ. 8467/9-4-2021 Δικαιολογητικά κατακφρωςησ που κατζκεςε
θ εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ ςε ζντυπθ μορφι
8. και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ
εταιρείασ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ
Η επιτροπι εξζταςε το φάκελο των δικαιολογητικών κατακφρωςησ τησ εταιρείασ
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ και διαπίςτωςε ότι αυτά κατατζκθκαν ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα
τθσ διακιρυξθσ και γίνονται ΔΕΚΣΑ.
Ωσ εκ τοφτου και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ όπωσ αναφζρκθκαν
ανωτζρω κακϊσ και τθν προςφορά τθσ εταιρείασ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ προτείνει την
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προμήθεια και εγκατάςταςη «Ενόσ Φορητοφ Αναπνευςτήρα για τον Μαγνητικό
Σομογράφο» του οίκου HAMILTON MEDICAL AE Ελβετίασ καθώσ και την ανάθεςη του
πρώτου ζτουσ ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ ςτην εταιρεία
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ ωσ εξήσ:

1. ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. ΑΕ
Προςφερόμενη τιμή χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ (Π):
Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ χωρίσ ΦΠΑ (Σ):
Ζτη εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ (ρ):

32.250,00€
3.200,00€
2 ζτη

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ : 35.450,00€ χωρίσ ΦΠΑ
43.958,00€ με ΦΠΑ
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ.
ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1. Περίφανοσ πυρίδων
2. Παγκάκθ Ευμορφία
3. Μιχαθλίδθσ Ηρακλισ

Σο Δ.. ηοσ Νοζοθοκείοσ , αθού έιαβε σπόυε ηα παραπάλφ
Καη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε
Α π ο θ α ζ ί δ ε η οκόθφλα
Εγκπίνει ωρ έσει ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
ΤΠΟΕΡΓΟΤ 5 ΣΜΗΜΑ 3 «Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Φοπηηού Αναπνεςζηήπα για
ηον Μαγνηηικό Σομογπάθο» με απ. διακ. 5/2021 (Α/Α ΕΗΔΗ 105147) ζηο πλαίζιο
ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 2014-2020 .
Η αλφηέρφ απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κφλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Ιακωβάκη Μαπίνα
Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2021.05.17

Παπαβαζιλείος ηςλιανή

