
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 9ης/29.6.2018 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 43ο:“Επικύρωση του από 24.5.2018 Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προ-
μήθεια του είδους αισθητήρες φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης 
μιας χρήσης για ανίχνευση των προκαρκινικών - καρκινικών αλλοιώσεων 
του τραχήλου της μήτρας, με συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 8.928,00 € με 
Φ.Π.Α. 24%”. 

 
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 

6η/26.4.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 76ο), (ΑΔΑ: 66ΨΑ469067-ΜΗΠ), με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια αισθητήρων (αναλώσιμο υλικό μίας χρήσης) 
φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης μιας χρήσης για ανίχνευση των 
προκαρκινικών-καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας, με συνοδό 
εξοπλισμό για τη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου, για ένα (1) 
έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.928,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

2. Την υπ’ αριθμ. 1844/4.5.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 
ΨΩΕΟ469067-3ΗΛ), του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης στον ΚΑΕ 1311.01. 

3. Την υπ’ αριθμ. 18267/9.5.2018 απόφαση έγκρισης αναλήψεων υποχρέωσης, 
(ΑΔΑ: ΨΚ72ΟΡ1Ο-Κ16) που θα βαρύνουν τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ 
στον ΚΑΕ 1311.01 στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», του Διοικητή της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης. 

4. Την υπ’ αριθμ. 61/2018 διακήρυξη του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

5. Το με αριθμ. πρωτ. 27239/21.5.2018 έγγραφο της Επιτροπής διενέργειας 
κλήρωσης με το συνημμένο σε αυτό Πρακτικό της. 

6. Τη με αριθμ. 583/22.5.2018 Πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: 
ΩΧ11469067-5ΧΩ), περί ορισμού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 

7. Το από 24.5.2018 Πρακτικό παραλαβής των προσφορών στο οποίο αναφέρονται 
τα κάτωθι: 
«Παραλάβαμε τη μία προσφορά της εταιρίας MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 
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Κατόπιν αποσφραγίσαμε την προσφορά και μονογράψαμε τους υποφακέλους με 
την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά» και «οικονομική 
προσφορά». Αποσφραγίσαμε τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετο-
χής και των τεχνικών προδιαγραφών και μονογράψαμε κατά φύλλο. 
Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην τεχνική 
αξιολόγηση της προσφοράς. Διαπιστώσαμε ότι τα δικαιολογητικά της εταιρίας 
MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης. 
Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρία MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε., έχει ως εξής: 
«Όλα τα προσφερόμενα είδη είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
Οι αισθητήρες φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης για την ανίχνευση των 
προκαρκινικών-καρκινικών κυττάρων του τραχήλου της μήτρας είναι μιας χρήσης. 
Αποτελούν την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας σε ότι αφορά των εντοπισμό 
καρκινικών και προκαρκινικών κυττάρων στον ενδοεπιθυλιακό ιστό του τραχήλου 
της μήτρας. 
Το συγκεκριμένο σύστημα αισθητήρων και συσκευής είναι υψηλής τεχνολογίας 
και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την κοπλοσκόπηση. 
Η εξέταση του τραχήλου της μήτρας της γυναίκας με τους συγκεκριμένους αι-
σθητήρες, είναι μία ανωδυνη σύντομη διαδικασία εξέτασης για την ύπαρξη ή μη 
προκαρκινικών και καρκινικών κυττάρων, χωρίς να αλλάζει η διαγνωστική πρα-
κτική του γυναικολόγου. 
Προσφέρει μεγάλη ευαισθησία και αυξάνει σημαντικά τη διαγνωστική ακρίβεια. 
Μαζί με την κολποσκόπηση εγγυάται πολύ καλύτερα αποτελέσματα για την 
ασθενή και βελτιώνει την ανίχνευση ασθένειας που δεν φαίνεται με γυμνό οφ-
θαλμό. 
Η φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης είναι εγκεκριμένη από τον Βρετανικό 
οργανισμό υγείας NHS.» 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Να αποτελείται από φορητή συσκευή που θα φέρει τον αναλώσιμο αισθητήρα, βάση επικοινωνίας και φόρτισης, λογισμικό για αποθή-

κευση δεδομένων και ιστορικού. 
ΝΑΙ ΠΛΗΡΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

2 Η συσκευή να διαθέτει οθόνη με απεικόνιση της εξέτασης σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα 12 μετρήσεων στη ζώνη μετάπλασης, με 

επιλoγή single mode για ακριβή εντοπισμό του σημείου βιοψίας. 

ΝΑΙ 
ΠΛΗΡΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

3 Να έχει μικρές διαστάσεις, να είναι εργονομική, να χρησιμοποιεί συχνότητες εξέτασης από 76Hz έως 625kHz. ΝΑΙ ΠΛΗΡΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

4 Να είναι υψηλής τεχνολογίας και να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη κολποσκόπηση. ΝΑΙ ΠΛΗΡΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

5 Η εξέταση με τον λόγω μηχάνημα να είναι ανώδυνη και σύντομη. ΝΑΙ ΠΛΗΡΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

6 Να αυξάνει την ευαισθησία της εξέτασης, την ειδικότητα και την θετική προγνωστική αξία (PPV). ΝΑΙ ΠΛΗΡΟΥΜΕ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 

H τεχνική προσφορά της εταιρείας MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  
Κατόπιν αποσφραγίσαμε την οικονομική προσφορά της εταιρίας και τη 
μονογράψαμε κατά φύλλο. Ύστερα συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

Αισθητήρας φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης  180 40,00 € 7.200,00 € 8.928,00 € 
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Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα παρατηρήσαμε ότι η προσφερόμενη τιμή 
της εταιρίας MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε: 
Την προμήθεια του είδους αισθητήρες φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης 
μιας χρήσης για ανίχνευση των προκαρκινικών-καρκινικών αλλοιώσεων του 
τραχήλου της μήτρας με συνοδό εξοπλισμό από την εταιρία MAZMEDICAL 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με συνολική δαπάνη 7.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
8.928,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει τη προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη. 
Η εταιρία MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. να κληθεί να καταθέσει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω 
διαγωνισμού (άρθρα 5 και 6)». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
9. Το από 15.6.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 34212/25.6.2018) έγγραφο 

της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
10. 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 του από 24.5.2018 Πρακτικού παραλαβής, αποσφράγισης και αξι-

ολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του 
είδους αισθητήρες φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης μιας χρήσης για ανί-
χνευση των προκαρκινικών-καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας με 
συνοδό εξοπλισμό, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.200,00 € χω-
ρίς Φ.Π.Α. και 8.928,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

β. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑ-
ΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ (€)/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€) 

Αισθητήρας φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης  180 40,00 € 7.200,00 € 8.928,00 € 

με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση ως συνοδού εξοπλισμού ενός συστήματος 
φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης για την ανίχνευση των προκαρκινικών-
καρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας. 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των αντικειμενοφόρων πλακών (απλών και 
φορτισμένων) και των αναλωσίμων (καλυπτρίδων κ.τ.λ.) ανέρχεται στο ποσό των 
7.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 8.928,00 € και εί-
ναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

γ. Να κληθεί η εταιρία MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., να καταθέσει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω δια-
γωνισμού (άρθρα 5 και 6) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016. 
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                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
          
             Παπαχριστοδούλου Βασιλική 
 
            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
           Δημήτριος Κτίστης                                            

 
1. Μάκος Χρήστος   

 
2. Κατσιάφα Ανθούλα 

 
3. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 

 
4. Τσικόπουλος Γεώργιος 

 
5. Τζελέπης Χρήστος   

 
6. Κήτα Μαρίνα 

 
7. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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