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ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 712 
 
1. Τη με αριθμό πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 2764/16.1.2020 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας (Φ.Ε.Κ. 65/31.1.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. 
«Ιπποκράτειο». 

2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
21η/18.12.2019 συνεδρίασή του, (θέμα 15ο), (ΑΔΑ: 6ΔΝΒ469067-3ΦΜ), με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του εί-
δους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ», για την κάλυψη των αναγκών του Παθο-
λογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
13.020,00 € με το Φ.Π.Α. 

3. Το σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. διακ. 19/2020, περίληψη του οποίου δη-
μοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

4. Την υπ’ αριθμ. 764/18.2.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: 
ΨΒΣΙ469067-ΝΦΦ), του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης στον ΚΑΕ 7131.01. 

5. Την υπ΄ αριθμ. 308/25.2.2020, (ΑΔΑ: 6ΓΕΝ469067-Ρ2Χ), Πράξη του Διοικητή του 
Νοσοκομείου περί ορισμού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δια-
γωνισμού. 

6. Τη μία (1) προσφορά που κατατέθηκε.  
7. Το από 9.3.2020 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του 

διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται: 
«Προχωρήσαμε στην παραλαβή της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε από 
την εταιρεία Safeblood Bioanalytica A.E. 
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 πα-
ραλαβή και αποσφράγιση της μίας κατατεθείσας προσφοράς και μονογράψαμε 
τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική Προ-
σφορά» και «Οικονομική Προσφορά».  
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Στη συνέχεια αποσφραγίσαμε τους υποφάκελους «Δικαιολογητικά συμμετοχής», 
«Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» και τους μονογράψαμε κατά 
φύλλο. 
Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμε-
τοχής και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε προσεχή ημερομηνία και 
λύσαμε τη συνεδρίαση.  
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση».  

8. Το από 13.4.2020 Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού 
διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται: 
«Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας 
Safeblood Bioanalytica A.E. και διαπιστώσαμε ότι ήταν πλήρη, νόμιμα και σύμ-
φωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Εν συνεχεία προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Η εταιρεία 
Safeblood Bioanalytica A.E., προσφέρει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Εμπέδωσης 
Ιστών με παραφίνη MPS/P2 του κατασκευαστικού οίκου SLΕΕ Γερμανίας, Lise-
Meitner Strasse 11, Γερμανία, ως εξής:  

Α/Α/ Είδος Ζητούμενη  

ποσότητα 

1 MPS/P2, οίκου SLEE Γερμανίας #10185000 # 

Ολοκληρωμένο Σύστημα εμπέδωσης ιστών σε παραφίνη. Αποτελείται από τα παρακάτω: 

A) MPS/Ρ Μονάδα Διανομής Παραφίνης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά (#10170000) 

- Διανομέας Παραφίνης με χωρητικότητα 5.5 λίτρα παραφίνης 

- Ρύθμισης Θερμοκρασίας από 50 oC έως 80 oC σε βήματα του 1 oC  

- Φωτισμός τεχνολογίας LED 

- Μεγεθυντικό Φακό και ποδοδιακάπτη 

- Συρτάρι για, την συλλογή & απόρριψη της παραφίνης 

- Ψυχόμενο Σημείο (clod spot) 

- Ενσωματωμένο Μηχανισμό Trimmer 

- Ευανάγνωστη οθόνη με πλήκτρα αφής 

- Προγραμματιζόμενες ώρες λειτουργίας 

Β) MPS/W Μονάδα αποθήκευσης κασετών και καλουπιών 

- Ξεχωριστός Θάλαμος Αποθήκευσης μέχρι και 150 κασετών 

- Ξεχωριστός Θάλαμο Αποθήκευσης μέχρι και 500 καλουπιών 

- Ρύθμισης θερμοκρασίας από 50 oC έως 80 oC σε βήματα του 1 oC 

- Ευανάγνωστη οθόνη με πλήκτρα αφής 

- Προγραμματιζόμενες ώρες λειτουργίας 

Γ) MPS/C Ψυχόμενη Πλάκα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά' 

- Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας μέχρι και -15 °C βήματα του 1 oC 

- Ευανάγνωστη οθόνη με πλήκτρα αφής 

- Χωρητικότητα 80 μπλοκ παραφίνης 

- Προγραμματιζόμενες ώρες λειτουργίας 

Δ) Electrically heated forceps (#10196001) 

1 
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- Ηλεκτρικά θερμαινόμενη λαβίδα 

Ε) Transparent hood for MPS/C (#10175100)  

- Ειδικά Σχεδιασμένο διαφανές κάλυμμα gγια χρήση με την μονάδα ψύξης. MPS/C για την διατήρηση 

των συνθηκών και την αποφυγή σχηματισμού πάγου. 

- Εγγύηση: Δύο (2) έτη  

Κατά τη διάρκεια, ισχύος της εγγύησης ο τελικός χρήστης δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους 

αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλα-

κτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωσή μας για μία 

προληπτική συντήρηση ανά έτος, ώστε ο εξοπλισμός να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς επίσης και η υποχρέωσή 

μας για απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για επανορθωτική επέμβαση (βλάβη). Στην εγγύηση επίσης περιλαμβάνεται το κόστος 

οποιουδήποτε ανταλλακτικού απαιτηθεί για την επιδιόρθωση βλαβών. Η επέμβαση για την αποκατάσταση κάθε βλάβης δεν θα 

ξεπερνά τις 24 ώρες από την στιγμή γνωστοποίησης της βλάβης. 

και διαπιστώσαμε ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληρεί τις τεχνικές προδια-
γραφές του διαγωνισμού. 
Κατόπιν προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εται-
ρείας Safeblood Bioanalytica A.E., η οποία έχει ως εξής: 

Α/Α Είδος Ζητούμενη  

ποσότητα 

Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ Προσφερόμενη τιμή  

μονάδος χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική δαπάνη  

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 

 MPS/P2, οίκου SLΕΕ Γερμα-

νίας #10185000# 

1 10.500,00 € (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 10.000,00 €  

(δέκα χιλιάδες ευρώ) 

10.000,00 € (δέκα 

χιλιάδες ευρώ) 

12.400,00 € (δώδεκα 

χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) 

Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. της Ε.Π.Υ. κι αφετέρου 
το Νοσοκομείο μας δεν διαθέτει ανάλογα στοιχεία από προηγούμενες συμβάσεις. 
Η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στα 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 12.400,00 
€ με Φ.Π.Α. 24%, και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (10.500,00 € 
χωρίς το Φ.Π.Α., 13.020,00 € με το Φ.Π.Α.). Παρόλα αυτά και λαμβάνοντας 
υπόψη το άρθρο 327, του ν. 4412/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι «Οι προσφο-
ρές των εταιριών υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς, δεν 
αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανά-
θεση της σύμβασης». 
προτείνουμε: 
α) Την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ», από την εταιρεία 

Safeblood Bioanalytica A.E., με συνολική δαπάνη 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και 12.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει την 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη (10.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., 13.020,00 € με το 
Φ.Π.Α.). 

β) Να κληθεί η εταιρεία Safeblood Bioanalytica A.E., να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω 
διαγωνισμού (άρθρο 5). 

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
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10. Το από 22.4.2020 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 18328/23.4.2020) έγγραφο 
της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας. 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 8573/3.3.2020 έγγραφο του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Εκκρεμότητες λόγω έλλειψης Δι-
οικητικού Συμβουλίου. 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικα-
σίας». 

Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ενόψει της αρχής της 
συνέχισης της Δημόσιας Διοίκησης, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
α. Την επικύρωση των από 9.3.2020 και 13.4.2020 Πρακτικών παραλαβής, απο-

σφράγισης και αξιολόγησης, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩ-
ΣΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 13.020,00 € με 
Φ.Π.Α. 24%. 

β. Την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ», από την εταιρεία 
Safeblood Bioanalytica A.E., με συνολική δαπάνη 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 
12.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη (10.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., 13.020,00 € με το Φ.Π.Α.). 

γ. Να κληθεί η εταιρεία Safeblood Bioanalytica A.E., να καταθέσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 5). 

δ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. 

 
                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
                    
                                                                                    ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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