
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο 

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη                 
  (031)  892212,892213 Fax 853733                    
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ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 2081 
 
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. Τη με αριθμό 945/2.6.2020 απόφαση που έλαβε ο Διοικητής του Νοσοκομείου, 
(ΑΔΑ: 6ΩΣ3469067-74Ι), μεταξύ άλλων, σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού 
για την «Αντικατάσταση Συσσωρευτών του συστήματος UPS της ΜΕΝΝ - ΜΕΘ 
κτιρίου Δ’ και ΜΕΝΝ κτιρίου Α’», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
40.000,00 € με το Φ.Π.Α. που αφορά i) την προμήθεια υλικών προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 38.000,00 € με το Φ.Π.Α. και ii) την εκτέλεση εργασιών 2.000,00 € 
με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

3. Το σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. διακ. 35/2020, περίληψη του οποίου 
δημοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο 
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

4. Τη με αριθμό 3205/4.8.2020, (ΑΔΑ: ΨΓ6Π469067-3Λ4), απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης στον ΚΑΕ 1429 και τη με αριθμό 3206/4.8.2020, (ΑΔΑ: 66Ζ9469067-
ΞΒΧ), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0879. 

5. Την υπ΄ αριθμ. 1797/15.10.2020, (ΑΔΑ: 6Τ0Π469067-ΨΦ5), Πράξη του Διοικητή 
του Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγη-
σης του διαγωνισμού. 

6. Τις τρεις (3) προσφορές που κατατέθηκαν.  
7. Το από 2.11.2020 Πρακτικό παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού στο 

οποίο αναφέρεται:  
«Παραλάβαμε τους φακέλους των εταιρειών:  
1. ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ POWER ELECTRONICS, Όθωνος 39, Αγ. 

Δημήτριος, Αθήνα, 17343, τηλ: 210 9966555, info@acepower.gr. 
2. VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD Υποκατάστημα 

Ελλάδος, Λ.Ποσειδώνος 18, Καλλιθέα  Αττικής, 176 74, τηλ: 211 1877200, 
verinso@verinso.gr. 

3. BATTERY PROFESSIONALS OE, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, Νικ. Πλαστήρα 20, 
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Αιγάλεω 12242, τηλ: 210 5981637, info@batterypro.gr. 
Αποσφραγίσαμε τις προσφορές και μονογράψαμε τους υποφακέλους με την έν-
δειξη «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» και «οικονομική προ-
σφορά».  
Στη συνέχεια και αφού λάβαμε υπ’ όψιν το αρ. 100, του Ν. 4412/2016 «Απο-
σφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών», 
προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των υποφακέλων με την ένδειξη «δικαιολογη-
τικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» και «οικονομική προσφορά» τους οποίους 
μονογράψαμε ανά 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 12.11.2020 Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού στο 
οποίο αναφέρεται: 
«Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά 
που κατέθεσαν οι εταιρείες 
α) ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ POWER ELECTRONICS, και  
β) VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD Υποκατάστημα 
Ελλάδος, και διαπιστώσαμε ότι αυτά ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην με αριθμό 49/2020 διακήρυξη.  
Συνεπώς, προτείνουμε να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών ACE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ POWER ELECTRONICS, και VERINSO (VERSATILE IN-
FRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD Υποκατάστημα Ελλάδος. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά της εται-
ρείας BATTERY PROFESSIONALS O.E., ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ διαπιστώθηκαν 
τα εξής: 
α) Στην παράγραφο 2.1 των «τεχνικών προδιαγραφών/τεχνικές απαιτήσεις συσ-

σωρευτών» ζητούνται «συσσωρευτές ευρωπαϊκής προέλευσης» ενώ η εται-
ρεία BATTERY PROFESSIONALS OE, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ προσφέρει 
συσσωρευτές UNIBAT οι οποίοι κατασκευάζονται σε εργοστάσιο κατασκευής 
στρατηγικού συνεργάτη στην Κίνα (άρα κινέζικης προέλευσης) και είναι σε 
πλήρη εναρμόνιση με τις τεχνικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών σύμ-
φωνα με το έντυπο «Δήλωση Συμμόρφωσης & Προέλευσης UNIBAT General 
Use AGM & UNIBAT High Rate AGM» το οποίο καταθέτουν. 

β) Επιπλέον, στη σελίδα 18 της διακήρυξης «Δικαίωμα συμμετοχής-προσφορά» 
απαιτείται «Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει επίσημη εξουσιοδότηση 
αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα από τον κατασκευαστή του UPS». Η εταιρεία 
BATTERY PROFESSIONALS OE, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ δεν έχει καταθέσει 
εξουσιοδότηση για κανένα από τα δύο UPS που ζητούνται στη διακήρυξη. 
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Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε την απόρριψη της προσφοράς της εται-
ρείας BATTERY PROFESSIONALS OE, ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. 
Κατόπιν, προχωρήσαμε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των δυο 
(2) εταιρειών που έγινε αποδεκτή η τεχνική τους προσφορά και συντάξαμε τον 
κάτωθι συγκριτικό πίνακα: 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

1. ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ POWER ELECTRONICS 2. VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD Υποκατάστημα Ελλάδος 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογιζόμενη  

δαπάνη με Φ.Π.Α. 

Τιμή χωρίς Φ.Π.Α ΦΠΑ Συνολική Τιμή με ΦΠΑ Τιμή χωρίς Φ.Π.Α ΦΠΑ Συνολική Τιμή με ΦΠΑ 

Προμήθεια υλικών  38.000 € 14.800 € 3.552 € 18.352 € 13.522 € 3.245,28 16.767,28 

Εργασίες 2.000€ 790 € 189,60 € 979,60 € 916 € 219,84 € 1.135,84 € 

Σύνολο 40.000 € 15.590€ 3.741,60 € 19.331,60 € 14.438 € 3.465,12 € 17.903,12 € 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι μειοδότρια εταιρεία είναι η εταιρεία VER-
INSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD Υποκατάστημα Ελλάδος, 
με συνολική προσφερόμενη τιμή για την «Αντικατάσταση Συσσωρευτών του συ-
στήματος UPS της ΜΕΝΝ - ΜΕΘ κτιρίου Δ’ και ΜΕΝΝ κτιρίου Α’» στα 14.438,00 € 
χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 17.903,12 € με το Φ.Π.Α., η οποία είναι εντός της συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης (32.258,06 € χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 40.000,00 € με 
το Φ.Π.Α.) και ειδικότερα α) για την προμήθεια υλικών 13.522,00 € χωρίς το 
Φ.Π.Α. ήτοι 16.767,28 € με το Φ.Π.Α. και β) για την εκτέλεση εργασιών 916,00 € 
χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 1.135,84 € με το Φ.Π.Α. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε: 
α) Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την την «Αντικατάσταση Συσσωρευ-

τών του συστήματος UPS της ΜΕΝΝ - ΜΕΘ κτιρίου Δ’ και ΜΕΝΝ κτιρίου Α’», 
την εταιρεία VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD 
Υποκατάστημα Ελλάδος, Λ. Ποσειδώνος 18, Καλλιθέα Αττικής, 176 74, τηλ: 
211 1877200, Α.Φ.Μ.: 997181315, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά verinso@verinso.gr, 
με συνολική δαπάνη 14.438,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 17.903,12 € με το 
Φ.Π.Α. η οποία είναι εντός της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

β) Να κληθεί η εταιρία VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) 
OOD Υποκατάστημα Ελλάδος, να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 5) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103, του Ν. 4412/2016. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν Πρα-
κτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία αντίγραφα. 
Το παρόν Πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
10. Το από 16.11.2020 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 55210/26.11.2020) έγγραφο 

της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

α. Την επικύρωση των από 2.11.2020 και 12.11.2020 Πρακτικών παραλαβής, 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση Συσσωρευτών του συστήματος 
UPS της ΜΕΝΝ - ΜΕΘ κτιρίου Δ’ και ΜΕΝΝ κτιρίου Α’», συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

β. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας BATTERY PROFESSIONALS O.E., 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 12.11.2020 
Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. 

γ. Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Αντικατάσταση Συσσωρευτών του 
συστήματος UPS της ΜΕΝΝ - ΜΕΘ κτιρίου Δ’ και ΜΕΝΝ κτιρίου Α’», την εταιρεία 
VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD, Υποκατάστημα Ελ-
λάδος, Λ. Ποσειδώνος 18, Καλλιθέα Αττικής, 176 74, τηλ: 211 1877200, Α.Φ.Μ.: 
997181315, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά verinso@verinso.gr με συνολική δαπάνη 
14.438,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 17.903,12 € με το Φ.Π.Α. η οποία είναι εντός 
της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 

δ. Να κληθεί η εταιρία VERINSO (VERSATILE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS) OOD, 
Υποκατάστημα Ελλάδος, να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 5) και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 103, του Ν. 4412/2016 . 

ε. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. 
                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                 
                                                                                        
                                                                                    ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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