
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 1ης/17.1.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 60ο:“Επικύρωση των από 6.10.2017, 4.12.2017, 15.12.2017 και 27.12.2017 

Πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της Επιτρο-
πής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια 
«Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV:33141620-2)», προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 58.943,55 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 73.090,00 € με το Φ.Π.Α. 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)”. 

 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Διοικήτρια 
του Νοσοκομείου μας, θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω 
θέμα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 

9η/10.5.2017 συνεδρίαση του (θέμα 79ο) σχετικά με την διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία τροπο-
ποιήθηκε με τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου 
μας κατά την 13η/28.6.2017 συνεδρίαση του (θέμα έκτακτο 3ο) και κατά την 
16η/30.8.2017 συνεδρίαση του (θέμα 45ο) σχετικά με την διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 
(CPV:33141620-2)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 58.943,55 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
και 73.090,00 € με το Φ.Π.Α. 

2. Την υπ’ αριθμ. 3131/7.9.2017 (ΑΔΑ 7ΤΕ6469067-1Ω7) Απόφαση Ανάληψης Υπο-
χρέωσης του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης σχετικά με την έγκριση ανάληψης υπο-
χρέωσης, ΚΑΕ 7131 έτους 2017. 

3. Την υπ’ αριθμ. 74/2017 διακήρυξη του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας  δημο-
σιεύθηκε στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ». 

4. Τις δέκα (10) προσφορές που κατατέθηκαν. 
5. Το από 3.10.2017 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών στο 

οποίο αναγράφονται τα κάτωθι: 
«Παραλάβαμε και μονογράψαμε τις δέκα (10) προσφορές που κατατέθηκαν και 
αριθμήθηκαν ως εξής: 
1. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., Διεύθυνση Ζαγοράς 12 Αθήνα Τηλ.2107488820  
2. ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΣΤ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Διεύθυνση Μοναστηρίου 90 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310500365. 
3. ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Διεύθυνση Ασημακοπούλου 31 Αθήνα, 

Τηλ.2106009573. 
4. Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, Διεύθυνση Μανωλιάσας 17 Αθήνα , Τηλ. 

2107227719. 
5. Σ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., Διεύθυνση Λ.Κηφισίας 32 Αθήνα, 

Τηλ.2108082600. 
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6. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 93 Αθήνα, Τηλ. 
2106790000. 

7. ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., Διεύθυνση Γκιώνας 1Α Μεταμόρφωση Αττικής, Τηλ. 
21052020232. 

8. ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., Διεύθυνση 12Ο ΧΙΛ. Θεσσαλονίκης –Ν. 
Μουδανιών, Τηλ. 2310322525.  

9. ΠΝΟΗ – Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., Διεύθυνση 28ΗΣ Οκτωβρίου 146 
Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310727373. 

10. Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε., Διεύθυνση Χ. Διεύθυνση Μουσκου 21 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 
2310200083. 

Κατόπιν προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των προσφορών και μονογράψαμε 
κατά φύλλο τις προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά). 
Επίσης μονογράψαμε τους φακέλους με τις οικονομικές προσφορές, χωρίς να τις 
αποσφραγίσουμε.  
Τέλος αποφασίσαμε να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές 
προσφορές σε προσεχή ημερομηνία και λύσαμε τη συνεδρίαση». 

6. Το από 4.12.2017 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στο οποίο αναγράφονται τα κάτωθι: 
«Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που κατέθεσαν οι 
εταιρείες και διαπιστώσαμε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν και οι δέκα (10) 
εταιρείες ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 133/2017 
διακήρυξη. 
Κατόπιν προχωρήσαμε στην τεχνική αξιολόγηση των προσφορών και των δέκα 
(10) εταιρειών και διαπιστώσαμε ότι: 
α. Οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγρα-

φές του διαγωνισμού. 
β. Για τα ζητούμενα είδη φορητό εύκαμπτο ενδοσκόπιο, ινοπτικό ενδοσκόπιο και 

μόνιτορ ΜD19 και χειρολαβή συσκευής αποτρύγωσης δεν κατατέθηκε καμία 
προσφορά.  

γ. Για τα υπόλοιπα είδη κατατέθηκαν προσφορές ως εξής: 
- Φυγόκεντρος α.α. 3 και 4 

Για τις ζητούμενες φυγοκέντρους με α.α. 3 και 4, προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 7.000,00 € με Φ.Π.Α. έκαστη, κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία 
ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

3 Φυγόκεντρος για το Βιοπαθολογικό 1 Φυγόκεντρος, τύπος: SL 8,  του οίκου Thermo Fisher Scientific Γερμανίας, που αποτελείται από τα κάτωθι: 

 75007221  φυγόκεντρος μοντέλο SL 8,  1 τεμ. 

 75003623 ρότορας Cliniconic, 1 τεμ. 

 111722595 μετατροπείς για σωληνάρια αίματος 30 τεμ. 

4 Φυγόκεντρος για το Ανοσολογικό 1 Φυγόκεντρος, τύπος: SL 8,  του οίκου Thermo Fisher Scientific Γερμανίας, που αποτελείται από τα κάτωθι: 

 75007221  φυγόκεντρος μοντέλο SL 8,  1 τεμ. 

 75003623 ρότορας Cliniconic, 1 τεμ. 

 111722595 μετατροπείς για σωληνάρια αίματος 30 τεμ. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

- Πολυκάναλη πιπέτα α.α. 5 
Για το είδος Πολυκάναλη πιπέτα με α.α. 5, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
2.016,13 € με Φ.Π.Α., προσέφεραν οι εταιρείες ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕ-
ΛΙΔΗ Α.Ε. και ΠΝΟΗ – Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΕΛ- ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ ΠΝΟΗ – Κ.ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ 

5 πολυκάναλη πιπέτα  1 Πολυκάναλη πιπέτα, μοντέλο Pipetman L, οκτώ καναλιών 

20-300 ΜL, τύπος FA10015, του οίκου Gilson Γαλλίας 

Πολυκάναλη πιπέτα, οκτώ καναλιών 15-300 ΜL  του οίκου 

BRAND Γερμανίας με κωδικό BR-705406 

- θάλαμοι ηλεκτροφόρησης α.α. 6 
Για το είδος θάλαμοι ηλεκτροφόρησης με α.α. 6, προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 4.000,00 € με Φ.Π.Α., κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία ΑΝΤΙ-
ΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

6 Θάλαμος ηλεκτροφόρησης   2 Θάλαμος ηλεκτροφόρησης τύπου 210 000 του οίκου Protrans Γερμανίας. 

- Ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου, α.α.7 
Για το είδος ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου με α.α.7, προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 3.720,00 € με Φ.Π.Α., κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία Σ. ΝΙ-
ΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

7 ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου 1 Ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου pro-MRI –versatile phantom for QC , διαμέτρου 220mm, της εταιρείας Pro-Project Πολωνίας, κωδ. 09-

101 

- Διπολική διαθερμία, α.α. 8 
Για το είδος διπολική διαθερμία με α.α. 8, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
6.451,61 € με Φ.Π.Α., προσέφεραν οι εταιρείες ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., 
ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. και Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ  

ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ 

Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε 

8 Διπολική διαθερμία 1 Διπολική διαθερμία μοντέλο ME MB3 του 

γερμανικού εργοστασίου Gebruder Martin 

Gmbh & Co.KG. 

Με εξαρτήματα όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στην προσφορά της.  

Διπολική διαθερμία του οίκου Medronic-

Covidien (ΗΠΑ) ( εμπορικός κωδικός 

5002722)  

Με εξαρτήματα όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στην προσφορά της. 

Διαθερμία ARC 303, τύπος 900-303 

του γερμανικού εργοστασίου BOWA 

Με εξαρτήματα όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στην προσφορά της. 

- Οσμόμετρο, α.α. 9 
Για το είδος οσμόμετρο με α.α. 9, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.032,26 € 
με Φ.Π.Α., προσέφεραν οι εταιρείες ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΣΤ. και Μ. Ι. ΠΡΙ-
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΣΤ. Μ.Ι.ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 

9 Οσμόμετρο 1  Οσμόμετρο ούρων, Loser Γερμανίας Οσμόμετρο ούρων,μοντέλο Κ7400 micro Osmometer KNAUER Γερμανίας 

- Φορητό μόνιτορ, α.α. 10 
Για το είδος φορητό μόνιτορ με α.α. 10, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
4.032,26 € με Φ.Π.Α., προσέφεραν οι εταιρείες ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ - 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., και ΠΝΟΗ – Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., 
ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ ΠΝΟΗ – Κ.ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ 

10 Φορητό μόνιτορ 1 Φορητό μόνιτορ, του οίκου SHENZHEN 

COMEN MEDICAL INSTRUMENTS 

CO.,LTD ,μοντέλο C80 ICU.  

Με εξαρτήματα όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στην προσφορά της. 

Φορητό μόνιτορ, του οίκου EDAN 

INSTRUMENTS,INC μοντέλο IM70. 

Με εξαρτήματα όπως αυτά αναλυτικά 

περιγράφονται στην προσφορά της. 

 

Φορητό μόνιτορ, του οίκου MIN-

DRAY, μοντέλο iMEC12. 

Με εξαρτήματα όπως αυτά αναλυ-

τικά περιγράφονται στην προσφορά 

της.  

- Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης, α.α. 12 
Για το είδος συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης με α.α. 12, προϋπολογιζό-
μενης δαπάνης 2.790,00 € με Φ.Π.Α., προσέφεραν οι εταιρείες Μ. Ι. ΠΡΙ-
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ και ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Ι.ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ.  

 

12 Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης 1 Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης και αρτηριακής σκληρίας, 

μοντέλο TENSIODAY Plus,του κατασκευαστικού οίκου TEN-

SIOMED  Ουγγαρίας 

Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης του Γερμανικού 

οίκου ΙΕΜ μοντέλο MOBIL-O-GRAPH 

- Κολονοσκόπιο, α.α. 13  
Για το είδος κολονοσκόπιο με α.α. 13, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
17.360,00 € με Φ.Π.Α., κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟ-
ΠΙΚΗ Α.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

13 Κολονοσκόπιο 1 Πλήρως αδιάβροχο video Κολονοσκόπιο, κωδ. είδους: EC-530FL , εργοστάσιο κατασκευής  FUJIFILM CORPORATION 

Τέλος αποφασίσαμε να αποσφραγίσουμε τις οικονομικές προσφορές σε προσεχή 
ημερομηνία και λύσαμε τη συνεδρίαση». 

7. Το από 15.12.2017 Πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στο 
οποίο αναγράφονται τα κάτωθι: 
«Αποσφραγίσαμε τις οικονομικές προσφορές και τις μονογράψαμε κατά φύλλο.  
Κατόπιν προχωρήσαμε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και των 
δέκα (10) εταιρειών και συντάξαμε τους κάτωθι συγκριτικούς πίνακες ανά ζητού-
μενο είδος. 
- Φυγόκεντρος α.α. 3 και 4 

Για τις ζητούμενες φυγοκέντρους με α.α. 3 και 4, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
7.000,00 € με Φ.Π.Α. έκαστη, κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ- 
ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΑΝΤΙΣΕΛ- ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

3 Φυγόκεντρος για το Βιοπαθολογικό 1 5.645,16 2.855,00 

4 Φυγόκεντρος για το Ανοσολογικό 1 5.645,16 2.855,00 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 106, του ν. 4412/2016, που ορίζονται οι 
περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, και όπου δεν προβλέπεται 
ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, προχωρήσαμε 
στην αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς. 
Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών. 
Ωστόσο όπως προκύπτει από προηγούμενη σύμβαση με την ίδια εταιρεία για 
την προμήθεια φυγοκέντρων, η τιμή των 2.855,00 € έκαστη που προσέφερε 

ΑΔΑ: ΩΥΛΔ469067-ΗΒ0



η εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., στον διαγωνισμό για φυγόκε-
ντρο τύπου SL 8, είναι συμφέρουσα για το Νοσοκομείο (η τιμή της προηγού-
μενης σύμβασης ήταν 3.878,45 € χωρίς Φ.Π.Α. για φυγόκεντρο τύπου SL 16). 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στο μέρος που αφορά στην προμήθεια δύο φυγοκέντρων, για την κάλυψη 
των αναγκών του Βιοπαθολογικού και του Ανοσολογικού Εργαστηρίου, στην 
εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., ως εξής: 
- Για το είδος με α.α. 3, φυγόκεντρος για το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας. 

Μία (1) Φυγόκεντρος, τύπος: SL 8, του οίκου Thermo Fisher Scientific 
Γερμανίας, που αποτελείται από τα κάτωθι: 
- 75007221 φυγόκεντρος μοντέλο SL 8, 1 τεμ. 
- 75003623 ρότορας Cliniconic, 1 τεμ. 
- 111722595 μετατροπείς για σωληνάρια αίματος 30 τεμ. 
στην τιμή των 2.855,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24%  διαμορ-
φώνεται σε 3.540,20 € με Φ.Π.Α. 

- Για το είδος με α.α. 4, φυγόκεντρος για το Ανοσολογικό Εργαστήριο. 
Μία (1) Φυγόκεντρος, τύπος: SL 8, του οίκου Thermo Fisher Scientific 
Γερμανίας, που αποτελείται από τα κάτωθι: 
- 75007221 φυγόκεντρος μοντέλο SL 8, 1 τεμ. 
- 75003623 ρότορας Cliniconic, 1 τεμ. 
- 111722595 μετατροπείς για σωληνάρια αίματος 30 τεμ. 
στην τιμή των 2.855,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορ-
φώνεται σε 3.540,20 € με Φ.Π.Α. 

- Πολυκάναλη πιπέτα με α.α. 5 
Για το είδος Πολυκάναλη πιπέτα με α.α. 5 προσέφεραν οι εταιρείες ΑΝΤΙΣΕΛ - 
ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. και ΠΝΟΗ – Κ.ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΑΝΤΙΣΕΛ- ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ ΠΝΟΗ – Κ.ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ 

5 πολυκάναλη πιπέτα  1 2.016,13   600,00 680,00 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι μειοδότρια είναι η εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ - 
ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., με τιμή 600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Για το εν λόγω είδος δεν 
υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών, ούτε προηγούμενη σύμ-
βαση, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στον εν λόγω διαγωνισμό 
κατέθεσαν προσφορά δύο (2) εταιρείες, κρίνουμε ότι υπάρχουν επαρκή συ-
γκριτικά στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και προτείνουμε την κα-
τακύρωση του διαγωνισμού στο μέρος που αφορά στην προμήθεια μιας (1) 
πολυκάναλης πιπέτας στην μειοδότρια εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ 
Α.Ε., ως εξής: 
- Μία (1) Πολυκάναλη πιπέτα, μοντέλο Pipetman L, οκτώ καναλιών 20-300 

ΜL, τύπος FA10015, του οίκου Gilson Γαλλίας, στην τιμή των 600,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 744,00 € και είναι 
εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

- Θάλαμοι ηλεκτροφόρησης α.α. 6 
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Για το είδος θάλαμοι ηλεκτροφόρησης με α.α. 6, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
4.000,00 € με Φ.Π.Α., κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ 
Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΑΝΤΙΣΕΛ- ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

6 Θάλαμος ηλεκτροφόρησης 2 3.225,81 3.225,80 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, που ορίζονται οι 
περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, και όπου δεν προβλέπεται 
ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, προχωρήσαμε 
στην αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς. 
Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών 
ούτε προηγούμενη σύμβαση. Προκειμένου να προχωρήσουμε στην αξιολό-
γηση της προσφοράς καλέσαμε τηλεφωνικά την εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. 
ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. να προσκομίσει σχετικά τιμολόγια.  

- Ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου, α.α. 7 
Για το είδος ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου με α.α. 7, προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης 3.720,00 € με Φ.Π.Α., κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία  ΝΙΚΟΛΕΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

7 ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου 1 3.000,00 1.990,00  

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, που ορίζονται οι 
περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, και όπου δεν προβλέπεται 
ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, προχωρήσαμε 
στην αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς. 
Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών 
ούτε προηγούμενη σύμβαση. Προκειμένου να προχωρήσουμε στην αξιολό-
γηση της προσφοράς καλέσαμε τηλεφωνικά την εταιρεία ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., να προσκομίσει σχετικά τιμολόγια.  

- Διπολική διαθερμία, α.α. 8 
Για το είδος διπολική διαθερμία με α.α. 8 προσέφεραν οι εταιρείες ΠΑΠΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. και Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε 

8 Διπολική διαθερμία 1 6.451,61 6.300,00 6.366,63 4.830,00 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι μειοδότρια είναι η εταιρεία Γ. ΑΝΑΝΙ-
ΑΔΗΣ Ε.Ε., με τιμή 4.830,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει 
αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών, ούτε προηγούμενη σύμβαση, 
ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στον εν λόγω διαγωνισμό κατέ-
θεσαν προσφορά τρείς (3) εταιρείες, κρίνουμε ότι υπάρχουν επαρκή συγκρι-
τικά στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και προτείνουμε την κατα-
κύρωση του διαγωνισμού στο μέρος που αφορά στην προμήθεια μιας (1) δι-
πολικής διαθερμίας στην μειοδότρια εταιρεία Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε., ως εξής: 
- Μία (1) Διπολική διαθερμία, μοντέλο Arc-303, τύπος 900-303, του οίκου 

BOWA Γερμανίας, που περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα: 
- Χειρολαβή ηλεκτροδίων, τύπος 215-045. 
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- Διπλό ποδοδιακόπτη, τύπος 901-031. 
- Καλώδιο, τύπος 380-050. 
- Σετ χειρουργικών ηλεκτροδίων, τύπος 500-00. 
- Διπολική λαβίδα, τύπος 605-040. 
- Καλώδιο διπολικό, τύπος 351-040. 
στην συνολική τιμή των 4.830,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% 
διαμορφώνεται σε 5.989,20 € και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης του διαγωνισμού. 

- Οσμόμετρο, α.α. 9 
Για το είδος οσμόμετρο με α.α. 9 προσέφεραν οι εταιρείες ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ 
ΣΤ. και Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ. ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΣΤ. Μ.Ι.ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 

9 οσμόμετρο 1 4.032,26 3.900,00 3.900,00 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι και οι δύο εταιρείες προσέφεραν την 
ίδια τιμή.  
Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών, 
ούτε προηγούμενη σύμβαση, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
στον εν λόγω διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά δύο (2) εταιρείες, κρίνουμε 
ότι υπάρχουν επαρκή συγκριτικά στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολό-
γηση. 

Ύστερα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη: 
α. Το άρθρο 90 «Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές», παρ.1 του Ν. 4412/2016 

όπου ορίζεται ότι: «1. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προ-
σφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέ-
βαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλο-
γικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων». 

β. Το άρθρο 2, παρ. 8, της υπ΄αριθμ. 74/2017 διακήρυξης,  
και προκειμένου να επιλεγεί ο ανάδοχος, προτείνουμε τη διενέργεια κλήρωσης 
μεταξύ των εταιρειών ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΣΤ. και Μ.Ι.ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, οι 
οποίες υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90, 
παρ. 1, του Ν. 4412/2016,. 
- Φορητό μόνιτορ, α.α. 10 

Για το είδος φορητό μόνιτορ με α.α. 10 προσέφεραν οι εταιρείες ΜΑΜΑΛΙ-
ΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. και ΠΝΟΗ – Κ. ΣΙ-
ΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ-

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ ΠΝΟΗ – Κ.ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΕΠΕ 

10 Φορητό μόνιτορ 1 4.032,26 2.890,00 3.745,00 3.940,00 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι μειοδότρια είναι η εταιρεία ΜΑΜΑΛΙ-
ΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με τιμή 2.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Για το εν 
λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών, ούτε προη-
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γούμενη σύμβαση, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στον εν λόγω 
διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορά τρείς (3) εταιρείες, κρίνουμε ότι υπάρχουν 
επαρκή συγκριτικά στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και προτεί-
νουμε την κατακύρωση του διαγωνισμού στο μέρος που αφορά στην προμή-
θεια ενός (1) φορητού μόνιτορ στην μειοδότρια εταιρεία ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑ-
ΒΡΙΗΛ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ως εξής: 
- Ένα (1) Φορητό μόνιτορ, μοντέλο C80 ICU MONITOR, του οίκου 

SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO Kίνας, στην τιμή των 
2.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 
3.583,60 € και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνι-
σμού. 

- Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης, α.α. 12 
Για το είδος συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης με α.α. 12 προσέφεραν οι 
εταιρείες Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ και ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε., ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  Μ.Ι.ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ 

12 Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης 1 2.790,00 1.550,00 2.250,00 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι μειοδότρια είναι η εταιρεία Μ. Ι. ΠΡΙ-
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, με τιμή 1.550,00 € χωρίς Φ.Π.Α. Για το εν λόγω είδος δεν 
υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών, ούτε προηγούμενη σύμ-
βαση, ωστόσο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στον εν λόγω διαγωνισμό 
κατέθεσαν προσφορά δύο (2) εταιρείες, κρίνουμε ότι υπάρχουν επαρκή συ-
γκριτικά στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και προτείνουμε την κα-
τακύρωση του διαγωνισμού στο μέρος που αφορά στην προμήθεια μιας (1) 
συσκευής μέτρησης 24ωρης πίεσης  στην μειοδότρια εταιρεία Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩ-
ΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, ως εξής: 
- Μία (1) Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης, μοντέλο TENSIODAY Plus, του 

οίκου TENSIOMED Ουγγαρίας, στην τιμή των 1.550,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η 
οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 1.922,00 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

- Κολονοσκόπιο, α.α. 13  
Για το είδος κολονοσκόπιο με α.α. 13, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.360,00 
€ με Φ.Π.Α., κατέθεσε προσφορά μόνο η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., ως 
εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-ΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

13 Κολονοσκόπιο 1 14.000,00 14.000,00  

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 106 του ν. 4412/2016, που ορίζονται οι 
περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών, και όπου δεν προβλέπεται 
ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, προχωρήσαμε 
στην αξιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς. 
Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχηση στο Παρατηρητήριο τιμών 
ούτε προηγούμενη σύμβαση. Προκειμένου να προχωρήσουμε στην αξιολό-
γηση της προσφοράς καλέσαμε τηλεφωνικά την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. 
να προσκομίσει σχετικά τιμολόγια.  
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Ύστερα από τα παραπάνω αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεδρίαση και να ολο-
κληρώσουμε την οικονομική αξιολόγηση σε προσεχή ημερομηνία, μετά την πα-
ραλαβή των ζητουμένων τιμολογίων». 

8. Το από 8.12.2017 έγγραφο της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ( αριθμ. 
πρωτ. εισερχ. στο Νοσοκομείο 60672/22.12.20170) αναφορικά με την προσκό-
μιση συγκριτικών στοιχείων τιμών. 

9. Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 60673/22.12.2017 και 60674/22.12.2017 έγγραφα του 
Νοσοκομείου προς τις εταιρείες ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και ΕΝΔΟ-
ΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., αντίστοιχα για την κατάθεση τιμολογίων. 

10. Τα τιμολόγια που κατέθεσαν οι εταιρείες ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. 

11. Το από 27.12.2017 Πρακτικό ολοκλήρωσης αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών στο οποίο αναγράφονται τα κάτωθι: 
«Παραλάβαμε τα τιμολόγια αγοράς που προσκόμισαν οι εταιρείες ΝΙΚΟΛΕΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ και ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. και αφού τα μελετήσαμε επισημαί-
νουμε τα εξής: 
- Η εταιρεία ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. κατέθεσε τα κάτωθι τιμολόγια: 

1. Το υπ΄ αριθμ. 610/18.1.2016 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής του 
είδους «ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου», με τιμή πώλησης 1.990,00 
ευρώ/τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Το υπ΄ αριθμ. 858/15.2.2017 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής του 
είδους «ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου», με τιμή πώλησης 2.460,00 
ευρώ/τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 

3. Το υπ΄ αριθμ. 984/29.8.2017 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής του 
είδους «ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου», με τιμή πώλησης 2.073,60 
ευρώ/τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 

Από τα ανωτέρω τιμολόγια προκύπτει ότι η τιμή των 1.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
που προσέφερε η εταιρεία ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., για το είδος με 
α.α. 7 «ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου», είναι συμφέρουσα προς το Νοσοκομείο. 

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την κατακύρωση του είδους «ομοίωμα 
Ποιοτικού Ελέγχου», στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., ως εξής: 
- Ένα (1) ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου Pro-MRI –versatile phantom for QC 

according to ACR, AAPM and IPEM quidelines, 220mm in diameter, της 
εταιρείας Pro-Project Πολωνίας στην τιμή των 1.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η 
οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 2.467,60 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού.  

- Η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., κατέθεσε τα κάτωθι τιμολόγια: 
1. Το υπ΄ αριθμ. ΤΙ02629/14.9.2011 τιμολόγιο πώλησης του είδους 

κολονοσκόπιο, με τιμή πώλησης 19.000,00 ευρώ/τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 
2. Το υπ΄ αριθμ. ΤΔ023520/4.7.2012 τιμολόγιο πώλησης του είδους 

κολονοσκόπιο, με τιμή πώλησης 14.320,00 ευρώ/τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 
3. Το υπ΄ αριθμ. ΤΔ122147/19.11.2014 τιμολόγιο πώλησης του είδους 

κολονοσκόπιο, με τιμή πώλησης 15.500,00 ευρώ/τεμ. χωρίς Φ.Π.Α. 
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Από τα ανωτέρω τιμολόγια προκύπτει ότι η τιμή των 14.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. που προσέφερε η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., για το είδος με α.α. 13 
«κολονοσκόπιο», είναι συμφέρουσα προς το Νοσοκομείο. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την κατακύρωση του είδους με α.α. 
13 «κολονοσκόπιο», στην εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., ως εξής: 
- ένα (1) πλήρως αδιάβροχο video κολονοσκόπιο, HIGH DEFINITION HD, 

τελευταίας γενιάς 500 series, υψηλής ανάλυσης G-5TM, πρόσθιας οράσεως 
STANDARD TYPE, κωδικός είδους: EC -530FL, εργοστασίου κατασκευής 
FUJIFILM CORPORATION, στην τιμή των 14.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η 
οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 17.360,00 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού.  

- Κατόπιν παραλάβαμε και μελετήσαμε το έγγραφο της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ-
ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., στο οποίο αναφέρεται ότι σε συνέχεια της τηλεφωνικής 
μας επικοινωνίας σχετικά με την προσκόμιση συγκριτικών στοιχείων για το εί-
δος με α.α. 6 «θάλαμοι ηλεκτροφόρησης», δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
συγκριτικών στοιχείων τιμών, καθώς δεν έχουν προκύψει πρόσφατες σχετικές 
πωλήσεις του εν λόγω είδους. 
Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός», 

παρ. 3 όπου ορίζεται ότι: «3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων 
υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 
κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 
της σύμβασης». 

β. Το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., 
για το είδος με α.α. 6 «θάλαμοι ηλεκτροφόρησης» πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης. 

Προτείνουμε την κατακύρωση του είδους α.α. 6 «θάλαμοι ηλεκτροφόρησης» 
στην εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., ως εξής: 
- Συσκευή - Θάλαμος ηλεκτροφόρησης, μοντέλο ELECTROPHORESIS 

EQUIPMENT 210 000, του οίκου PROTRANS Γερμανίας, στην τιμή των 
1.612,90 € χωρίς Φ.Π.Α./τεμ. χ δύο (2) τεμάχια = 3.225,80 € χωρίς 
Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 3.999,99 € και είναι 
εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ανέρχεται 
στο ποσό των 38.021,60 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 
47.146,78 € και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 
Τέλος προτείνουμε να κληθούν οι εταιρείες ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., Σ. 
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., Γ.ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε., ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ 
- ΣΠΥΡΙΔΩΝ- AIMED, Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ και ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., να κα-
ταθέσουν εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο τα δι-
καιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 73 και 103, του Ν. 4412/2016 καθώς και των όρων της υπ΄ αριθμ. 74/2017 
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διακήρυξης (ΑΡΘΡΟ 5ο /ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)». 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
13. Το από 8.1.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 802/8.1.2018) έγγραφο της Δι-

οικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
14. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 
α. Την επικύρωση των από 6.10.2017, 4.12.2017, 15.12.2017 και 27.12.2017 Πρα-

κτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής αξιολόγη-
σης του συνοπτικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού (CPV:33141620-2)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 58.943,55 € χωρίς 
το Φ.Π.Α. και 73.090,00 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). 

β. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στις παρακάτω εταιρείες των οποίων τα δικαιο-
λογητικά ήταν σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης και οι προσφορές τους 
πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ως εξής:  
1. Εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., 12Ο χιλ. Θες/νικης – Ν. Μουδανιών, 

Κτίριο Spectra, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, τηλ.2310322525, ΑΦΜ 091569759, τα 
κάτωθι είδη ως εξής: 
- Είδος με α.α. 3, φυγόκεντρος για το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας. 

Μία (1) Φυγόκεντρος, τύπος: SL 8, του οίκου Thermo Fisher Scientific 
Γερμανίας, που αποτελείται από τα κάτωθι: 
- 75007221 φυγόκεντρος μοντέλο SL 8,  1 τεμ. 
- 75003623 ρότορας Cliniconic, 1 τεμ. 
- 111722595 μετατροπείς για σωληνάρια αίματος 30 τεμ. 
στην τιμή των 2.855,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορ-
φώνεται σε 3.540,20 € με Φ.Π.Α. και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης του διαγωνισμού. 

- Είδος με α.α. 4, φυγόκεντρος για το Ανοσολογικό Εργαστήριο. 
Μία (1) Φυγόκεντρος, τύπος: SL 8, του οίκου Thermo Fisher Scientific 
Γερμανίας, που αποτελείται από τα κάτωθι: 
- 75007221 φυγόκεντρος μοντέλο SL 8, 1 τεμ. 
- 75003623 ρότορας Cliniconic, 1 τεμ. 
- 111722595 μετατροπείς για σωληνάρια αίματος 30 τεμ. 

στην τιμή των 2.855,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% δια-
μορφώνεται σε 3.540,20 € με Φ.Π.Α. και είναι εντός της προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

- Είδος με α.α. 5, πολυκάναλη πιπέτα. 
Μία (1) Πολυκάναλη πιπέτα, μοντέλο Pipetman L,οκτώ καναλιών 20-300 
ΜL, τύπος FA10015, του οίκου Gilson Γαλλίας, στην τιμή των 600,00 € 
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χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 744,00 € και είναι 
εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

- Είδος με α.α. 6, θάλαμοι ηλεκτροφόρησης  
Συσκευή - Θάλαμος ηλεκτροφόρησης, μοντέλο ELECTROPHORESIS 
EQUIPMENT 210 000, του οίκου PROTRANS Γερμανίας, στην τιμή των 
1.612,90 € χωρίς Φ.Π.Α./τεμ. χ δύο (2) τεμάχια = 3.225,80 € χωρίς 
Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 3.999,99 € και είναι 
εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

Η συνολική δαπάνη των κατακυρωθέντων ειδών στην εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ 
Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., ανέρχεται σε 9.535,80 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 24% Φ.Π.Α. 
διαμορφώνεται σε 11.824,39 €. 

2. Εταιρεία Σ.ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., Λ.Κηφισίας 32, Τ.Κ. 151 25 
Μαρούσι,Αθήνα, τηλ. 2108082600, fax: 2106800350, ΑΦΜ 997625350, το 
κάτωθι είδος, ως εξής: 
- Είδος με α.α. 7, ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου.  

Ένα (1) ομοίωμα Ποιοτικού Ελέγχου Pro-MRI –versatile phantom for QC 
according to ACR, AAPM and IPEM quidelines, 220mm in diameter, της 
εταιρείας Pro-Project Πολωνίας στην τιμή των 1.990,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η 
οποία με Φ.ΠΑ. 24% διαμορφώνεται σε 2.467,60 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού.  

3. Εταιρεία Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε., Χ. Μούσκου 21, Τ.Κ. 546 34 Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310200083, fax: 2310 208536, ΑΦΜ 093635530, το κάτωθι είδος, ως εξής: 
- Είδος με α.α. 8, Διπολική διαθερμία. 

Μία (1) Διπολική διαθερμία, μοντέλο Arc-303, τύπος 900-303, του οίκου 
BOWA Γερμανίας, που περιλαμβάνει τα κάτωθι εξαρτήματα: 
- Χειρολαβή ηλεκτροδίων, τύπος 215-045. 
- Διπλό ποδοδιακόπτη, τύπος 901-031. 
- Καλώδιο, τύπος 380-050. 
- Σετ χειρουργικών ηλεκτροδίων, τύπος 500-00. 
- Διπολική λαβίδα, τύπος 605-040. 
- Καλώδιο διπολικό, τύπος 351-040. 
στην συνολική τιμή των 4.830,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% 
διαμορφώνεται σε 5.989,20 € και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης του διαγωνισμού. 

Η συνολική δαπάνη των κατακυρωθέντων ειδών στην εταιρεία Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 
Ε.Ε., ανέρχεται σε 4.830,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 24% Φ.Π.Α. διαμορφώνεται 
σε 5.989,20 €. 

4. Εταιρεία ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ, AIMED, Ασημακοπούλου 31, 
Τ.Κ. 153 42 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ. 2106009573 fax: 210 6009223, 
ΑΦΜ 052535839, το κάτωθι είδος, ως εξής: 
- Είδος με α.α. 10 , φορητό μόνιτορ. 

Ένα (1) Φορητό μόνιτορ, μοντέλο C80 ICU MONITOR, του οίκου 
SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO Kίνας, στην τιμή των 
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2.890,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 
3.583,60 € και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνι-
σμού. 
Η συνολική δαπάνη των κατακυρωθέντων ειδών στην εταιρεία ΜΑΜΑΛΙ-
ΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ, AIMED, ανέρχεται σε 2.890,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με 24% Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 3.583,60 €. 

5. Εταιρεία Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, Μανωλιάσας 17, 161 21 Αθήνα, τηλ. 210 
7227719, fax: 210 7234251, ΑΦΜ 094177837, το κάτωθι είδος, ως εξής: 
- Είδος με α.α. 12,Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης. 

Μία (1) Συσκευή μέτρησης 24ωρης πίεσης, μοντέλο TENSIODAY Plus, του 
οίκου TENSIOMED Ουγγαρίας, στην τιμή των 1.550,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η 
οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 1.922,00 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 
Η συνολική δαπάνη των κατακυρωθέντων ειδών στην εταιρεία Μ. Ι. ΠΡΙ-
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, ανέρχεται σε 1.550,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 24% 
Φ.Π.Α. διαμορφώνεται σε 1.922,00 €. 

6. Εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., Ζαγοράς 12, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, τηλ. 210 
7488820 fax: 2107470090, ΑΦΜ 094504367, το κάτωθι είδος, ως εξής: 
- Είδος με α.α. 13, Κολονοσκόπιο.  

ένα (1) πλήρως αδιάβροχο video κολονοσκόπιο, HIGH DEFINITION HD, 
τελευταίας γενιάς 500 series, υψηλής ανάλυσης G-5TM, πρόσθιας οράσεως 
STANDARD TYPE, κωδικός είδους: EC -530FL, εργοστασίου κατασκευής 
FUJIFILM CORPORATION, στην τιμή των 14.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η 
οποία με Φ.ΠΑ. 24% διαμορφώνεται σε 17.360,00 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού.  
Η συνολική δαπάνη των κατακυρωθέντων ειδών στην εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟ-
ΠΙΚΗ Α.Ε., ανέρχεται σε 14.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με 24% Φ.Π.Α. δια-
μορφώνεται σε 17.360,00 €. 

γ. Να κληθούν οι εταιρείες ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΛΙΔΗ Α.Ε., Σ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε., ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ- 
AIMED, Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ και ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., να καταθέσουν εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατα-
κύρωσης που προβλέπονται, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 73 και 103, 
του Ν. 4412/2016 καθώς και των όρων της υπ΄ αριθμ. 74/2017 διακήρυξης (ΑΡ-
ΘΡΟ 5ο /ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ-
ΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ). 

δ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των εταιρειών ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΣ ΣΤ. και Μ. Ι. 
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, οι οποίες υπέβαλαν ισότιμες προσφορές για το είδος με α.α. 
9 οσμόμετρο, προκειμένου να επιλεγεί ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 90, παρ. 1, του Ν. 4412/2016. 

 
                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
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             Παπαχριστοδούλου Βασιλική 
 
            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
           Δημήτριος Κτίστης                                            

1. Μάκος Χρήστος  
 

2. Σκέντος Γεώργιος  
 

3. Κατσιάφα Ανθούλα 
 

4. Χατζηπουλίδης Γεώργιος  
 

5. Τσικόπουλος Γεώργιος 
 

6. Αλατζά Παναγιώτα 
 

7. Κήτα Μαρίνα  
 

8. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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