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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
7.200,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. KAI 8.928,00 € ΜΕ Φ.Π.Α 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 
 
 
 Θεσσαλονίκη σήμερα στις 24-5-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Οι: 
 

1. κ. ΚΑΡΤΣΕΑ ΦΑΟΥΣΤΟ, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄Μαιευτική-Γυναικολογική 
Κλινική 

2.  κ. κ. ΤΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Β΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική 

3. κα ΣΑΡΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, κλάδου ΤΕ Μαιών  

οι οποίοι αποτελούμε τακτικά μέλη της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού προμήθειας του είδους «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ-
ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 583/22-5-2018 Πράξη της Διοικήτριας 
του Νοσοκομείου, αφού λάβαμε υπόψιν μας: 

1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου 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 

1. Την υπ’ αριθμ. 61/2018 διακήρυξη του διαγωνισμού. 

2. Τη μία (1) κατατεθείσα προσφορά. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα. 
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Παραλάβαμε τη μία προσφορά της εταιρίας MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ. 
 

Κατόπιν αποσφραγίσαμε την προσφορά και μονογράψαμε τους υποφακέλους 
με την ένδειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνική προσφορά» και «οικονομική 
προσφορά». Αποσφραγίσαμε τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προδιαγραφών και μονογράψαμε κατά φύλλο. 
Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην τεχνική 
αξιολόγηση της μίας προσφοράς. Διαπιστώσαμε ότι τα δικαιολογητικά της εταιρίας 
MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της διακήρυξης. 

Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρία MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
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 
αισθητήρες, είναι μία ανωδυνη σύντομη διαδικασία εξέτασης για την ύπαρξη ή μη 
προκαρκινικών και καρκινικών κυττάρων, χωρίς να αλλάζει η διαγνωστική πρακτική 
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 οφθαλμό. 

Η φασματοσκοπικής ηλεκτρικής εμπέδησης είναι εγκεκριμένη από τον Βρετανικό 
οργανισμό υγείας NHS.» 
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H τεχνική προσφορά της εταιρείας MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  

 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 € 

 
 

 Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα παρατηρήσαμε ότι η προσφερόμενη τιμή 
της εταιρίας MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 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 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗ-
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟ
ΜΠΗ 

1 Να αποτελείται από φορητή συσκευή που 
θα φέρει τον αναλώσιμο αισθητήρα, βάση 
επικοινωνίας και φόρτισης, λογισμικό για 
αποθήκευση 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 
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τραχήλου της μήτρας με συνοδό εξοπλισμό από την εταιρία MAZMEDICAL 
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με συνολική δαπάνη 7.200,00 € χωρίς ΦΠΑ και 
8.928,00 € με ΦΠΑ 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει τη προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη. 

  
   Η εταιρία MAZMEDICAL ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ να κληθεί να καταθέσει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω 
διαγωνισμού (άρθρα 5 και 6). 
   

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλλεται για 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΚΑΡΤΣΕΑ ΦΑΟΥΣΤΟ 
 
ΤΑΝΤΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
 
ΣΑΡΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 


