
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 2ης/20.2.2019 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 62ο:“Επικύρωση των από 13.12.2018, 14.12.2018 και 29.1.2019 Πρακτικών 

παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, του συνο-
πτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙ-
ΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, για ένα 
(1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00 € 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 

9η/29.6.2018 συνεδρίασή του (θέμα 44ο), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών και η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια του είδους «Αισθητήρες Αναίμακτης Μέτρησης Αιμοσφαιρίνης με 
συνοδό εξοπλισμό», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 25.000,00 € με το Φ.Π.Α.  

2. Τον σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό με αρ.διακ. 148/2018, περίληψη του οποίου 
δημοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

3. Τις υπ’ αριθμ. 3611/2018, (ΑΔΑ: ΩΣΜΙ469067-53Π) και 401/29.1.2019, (ΑΔΑ: 
6ΘΝΧ469067-3Α6) Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στον ΚΑΕ 1311.01. 

4. Τη μία προσφορά που κατατέθηκε.  
5. Το από 13.12.2018 Πρακτικό παραλαβής της μία κατατεθείσας προσφοράς στην 

οποία αναφέρεται ότι:  
«Παρέλαβα το φάκελο της εταιρείας  Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ. 
Δεν προχώρησα στην αποσφράγιση της κατατεθειμένης προσφοράς διότι η κα 
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, δεν ανήκει πλέον στη δύναμη του προσωπικού του Νο-
σοκομείου, η κα ΧΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ απουσιάζει λόγω νυχτερινής βάρδιας και οι:  κα 
ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ και η κα ΚΑΡΑΔΟΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ απουσιάζουν λόγω 
απογευματινής βάρδιας. Για τους παραπάνω λόγους αποφάσισα να αποσφραγί-
σουμε σε προσεχή ημερομηνία και έλυσα τη συνεδρίαση.  
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση». 

6. Το από 14.12.2018 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
του διαγωνισμού στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Κατόπιν και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 327, του ν. 4412/2016, στο οποίο 
αναφέρεται ότι «Οι προσφορές των εταιριών υποβάλλονται εγγράφως. Η υπο-
βολή μίας μόνο προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικα-
σίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης», προχωρήσαμε στην απο-
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σφράγιση της μίας κατατεθείσας προσφοράς της εταιρείας Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ 
και μονογράψαμε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά». Αποσφραγίσαμε τον υποφάκελο της τεχνικής  προ-
σφοράς και μονογράψαμε κατά φύλλο. 
Εν συνεχεία προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και διαπιστώσαμε ότι τα δικαιολογη-
τικά συμμετοχής ήταν πλήρη, νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 
και οι προσφερόμενοι αισθητήρες καθώς και ο αναλυτής αιμοσφαιρίνης που προ-
σφέρεται ως συνοδός εξοπλισμός πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγω-
νισμού. 
Κατόπιν αποσφραγίσαμε και την οικονομική προσφορά, την οποία μονογράψαμε 
κατά φύλλο.  
Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρία Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ έχει ως εξής: 
Αισθητήρας αναίμακτης μεθόδου μέτρησης αιμοσφαιρίνης των 5.000 εξετάσεων 
του οίκου προέλευσης ORSENSE Ltd. ΙΣΡΑΗΛ ο οποίος συνεργάζεται με τον ανα-
λυτή αιμοσφαιρίνης NMB-200 του κατασκευαστικού οίκου ORSENSE (τρία (3) τε-
μάχια). Προσφέρονται 5 αισθητήρες των 5.000 εξετάσεων.  
Πίνακας 1 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Προσφ. Τιμή μονάδας 

μέτρησης χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ Προυπολογισθείσα 

δαπάνη 

ΦΠΑ (€) Προυπολογισθείσα  

δαπάνη με ΦΠΑ 24% (€) 

1 Αισθητήρας αναίμακτης μεθόδου μέτρησης 

αιμοσφαιρίνη με συνοδό 

Εξετάσεις 25.000 0,80 € 24% 20.000,00 € 4.800,00 € 24.800,00 € 

Πίνακας 2 
Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7= (5*6):2 

Όνομα εξέτασης Αριθμός εξετάσεων  

Ετησίως 

Αναλώσιμα που απαιτούνται Εξετάσεις/  

αναλώσιμο 

Τιμή/ Αναλώσιμο Απαιτούμενες συσκευασίες ανά έτος Τιμή αναλωσίμου/εξέταση 

Μέτρηση αιμοσφαιρίνης 25.000 Αισθητήρας αναίμακτης μέτρησης της 

αιμοσφαιρίνης 

5.000 4.000,00 € 5 0,80 € 

Στη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι για το προσφερόμενο είδος δεν υπάρχει αντιστοί-
χιση με το Π.Τ. της Ε.Π.Υ. κι αφετέρου το Νοσοκομείο μας δεν διαθέτει ανάλογα 
στοιχεία από προηγούμενες συμβάσεις.  
Για το λόγο αυτό προτείνουμε:  
Να κληθεί η εταιρία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ να προσκομίσει τιμολόγια πώλησης, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη ως συγκριτικά στοιχεία τιμών προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της προσφοράς της.  
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται για έγκριση 
στο Διοικητικό Συμβούλιο». 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 697/8.1.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την εταιρία 
ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, με το οποίο καλείται η εταιρεία όπως προσκομίσει 
πρόσφατα τιμολόγια για το είδος «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ», για το οποίο κατέθεσε προσφορά και δεν περιγράφονται στο 
Παρατηρητήριο τιμών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της 
οικονομικής της προσφοράς. 
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8. Το από 11.1.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ (αρ. 
πρωτ. εισερχ. εγγρ. 1928/14.1.2019) με συνημμένα τιμολόγια πώλησης. 

9. Το από 29.1.2019 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισμού στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Παραλάβαμε το από 11.1.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας ΝΕΑ ΕΠΙ-
ΜΕΝΤ ΜΕΠΕ (αρ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. 1928/14.1.2019) με συνημμένα τα δελτία 
αποστολής-τιμολόγια πώλησης: 
- Νο 01589/18.12.2018  
- Νο 00910/14.6.2018 
Από τη μελέτη των ανωτέρω τιμολογίων προκύπτει ότι η προσφορά που κατέ-
θεσε η εταιρεία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ για την προμήθεια του είδους «ΑΙΣΘΗΤΗ-
ΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ», είναι συμφέρουσα για το 
Νοσοκομείο. 
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνουμε  
Α. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ και την 

προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων του είδους «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕ-
ΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ», των 5.000 εξετάσεων του οίκου ORSENSE Ltd, 
ΙΣΡΑΗΛ, από την εταιρεία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, ως εξής: 
Πίνακας 1 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Προσφ. Τιμή μονάδας 

 μέτρησης χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΦΠΑ (€) Προυπολογισθείσα 

δαπάνη με ΦΠΑ 24% (€) 

1 Αισθητήρας αναίμακτης μεθόδου μέτρησης 

αιμοσφαιρίνη με συνοδό 

Εξετάσεις 25.000 0,80 € 24% 4.800,00 € 24.800,00 € 

Πίνακας 2 
Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7= (5*6):2 

Όνομα εξέτασης Αριθμός εξετάσεων 

ετησίως 

Αναλώσιμα που απαιτούνται Εξετάσεις/ 

αναλώσιμο 

Τιμή/ 

Αναλώσιμο 

Απαιτούμενες συσκευασίες  

ανά έτος 

Τιμή αναλωσίμου/ 

Εξέταση 

Μέτρηση αιμοσφαιρίνης 25.000 Αισθητήρας αναίμακτης μέτρησης  

της αιμοσφαιρίνης 

5.000 4.000,00 € 5 0,80 € 

Με συνοδό εξοπλισμό τριών (3) αναλυτών αναίμακτης μέτρησης αιμοσφαιρί-
νης NBM 200 του κατασκευαστικού οίκου ORSENSE. 
Η προσφερόμενη τιμή της εταιρείας ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

Β. Να κληθεί η εταιρεία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, εντός (10) ημερών, να υποβάλλει 
σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 103, του Ν. 4412/2016 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, του Ν. 4497/2017 καθώς και των 
όρων της υπ’ αριθμ. 148/2018 διακήρυξης (ΑΡΘΡΟ 5ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑ-
ΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ), 
ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
11. Το από 29.1.2019 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 6106/4.2.2019) έγγραφο της 

Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
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12. 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 13.12.2019, 14.12.2018 και 29.1.2019 Πρακτικών παρα-

λαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνι-
σμού για την προμήθεια του είδους ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΙΜΟ-
ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 25.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. 

β. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ και την 
προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων του είδους «ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ», των 5.000 εξετάσεων του οίκου ORSENSE Ltd, ΙΣΡΑΗΛ, 
από την εταιρεία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, ως εξής: 

Πίνακας 1 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Προσφ. Τιμή μονάδας 

μέτρησης χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΦΠΑ (€) Προυπολογισθείσα 

δαπάνη με ΦΠΑ 24% (€) 

1 Αισθητήρας αναίμακτης μεθόδου μέτρησης 

αιμοσφαιρίνη με συνοδό 

Εξετάσεις 25.000 0,80 € 24% 4.800,00 € 24.800,00 € 

Πίνακας 2 
Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5 Στήλη 6 Στήλη 7= (5*6):2 

Όνομα εξέτασης Αριθμός εξετάσεων 

ετησίως 

Αναλώσιμα που απαιτούνται Εξετάσεις/ 

αναλώσιμο 

Τιμή/ 

Αναλώσιμο 

Απαιτούμενες συσκευασίες 

ανά έτος 

Τιμή αναλωσίμου/ 

Εξέταση 

Μέτρηση αιμοσφαιρίνης 25.000 Αισθητήρας αναίμακτης μέτρησης 

της αιμοσφαιρίνης 

5.000 4.000,00 € 5 0,80 € 

Με συνοδό εξοπλισμό τριών (3) αναλυτών αναίμακτης μέτρησης αιμοσφαιρίνης 
NBM 200 του κατασκευαστικού οίκου ORSENSE. 
Η προσφερόμενη τιμή της εταιρείας ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

γ. Να κληθεί η εταιρεία ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ, εντός (10) ημερών, να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 103 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 καθώς και των όρων της υπ’ 
αριθμ. 148/2018 διακήρυξης (ΑΡΘΡΟ 5ο - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ), ώστε να ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση. 

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

1. Μάκος Χρήστος 
 

2. Σκέντος Γεώργιος  
 

3. Κατσιάφα Ανθούλα  
 

4. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 
 

5. Τσικόπουλος Γεώργιος 
 

6. Τζελέπης Χρήστος 
 

7. Κήτα Μαρίνα 
 

8. Χατζηβασιλείου Δέσποινα  
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