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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΤΗΣ 5ης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΣΤΙΣ 19-01-2011

Πάτρα σήμερα την 19-01-2011 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 12:30 μμ συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών το Δ.Σ. αυτού που συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμ.ΔΥ1δ/ Γ.Π. οικ. 57277/13-5-2010 (ΦΕΚ 177/14-5-2010) Απόφαση της
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’
αριθμ ΔΥ1δ/ΓΠ 93127/24-9-2009 (ΦΕΚ 433/1-10-2009) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην οποία παρέστησαν τα πιο κάτω μέλη:
1) ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
2) ΒΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6) ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
8) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συμμετείχε επίσης:
- ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (απουσίαζε)
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (απουσίαζε)
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (απουσίαζε)
Νομικός Σύμβουλος του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ» ο οποίος κατά την ψηφοφορία
αποχώρησε
Γραμματέας του ΔΣ του Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ»

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ.Σ ευρίσκεται σε απαρτία εισέρχεται στην συζήτηση του πιο
κάτω θέματος.
ΘΕΜΑ 10ον: Αριθμ. 684/18-01-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών σχετικά με
Τεχνική αξιολόγηση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των υπολοίπων μελών:
α) Το με αριθμ 684/18-10-2011 ενημ σημείωμα Γρ Προμηθειών που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Τεχνική αξιολόγηση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό.
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡ:04/2010
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 13-09-2010
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:120 ημέρες ζητήθηκαν παρατάσεις έως την ολοκλήρωση
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 176.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ.
ΣΧΕΤ. :Α) Πρακτικό Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης με αριθμ. Πρωτ. 39106/09-12-2010
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε πρώτη φορά στις 13-09-2010 και
κατατέθηκαν τέσσερες(4) προσφορές επισυνάπτεται ο αρίθμ.27819/03-09-2010 πίνακας
συμμετοχής.
Σε συνέχεια της 18ης/12-11-2010 αποφ.Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό
συμμετοχής, η επιτροπή προέβει στην τεχνική αξιολόγηση
Σύμφωνα με το Ν. 3329/05 άρθρο 7 παρ. 6,τον Ν. 3580/07 περί αρμοδιοτήτων Δ.Σ. το
Π.Δ.118/07 και την αριθμ. 1/01-02-2010 απόφαση εξουσιοδότησης του Υ.Υ.Κ.Α παρακαλούμε
για την έγκριση ή μη του πρακτικού με αριθμ. Πρωτ.39106/09-12-2010 με το οποίο η
επιτροπή προτείνει :
1ον)Να απορριφθούν οι πιο κάτω εταιρείες για τους λόγους που αναφέρονται στην αρίθμ.
πρωτ. 37742/29-11-2010 συνημμένη αξιολόγησή της και
2ον) Να αποσφραγισθούν οι οικονομικές τους προσφορές για τα τεχνικά αποδεκτά είδη τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στον αριθμ. πρωτ. 38673/07-12-2010 συγκριτικό πίνακα,
σύμφωνα με την αριθμ. 37742/29-11-2010 αξιολόγησή της.
3ον) Για το είδος ΑΝΑΛΥΣΗ Νο 14 (Στο χέρι) που δεν προσφέρεται, να γίνει η προμήθεια από
το ελεύθερο εμπόριο λόγω χαμηλού κόστους περίπου #1.500,00 €#
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Παρότι δεν ζητήθηκε από την Δ/ξη η προσκόμιση Υ.Δ. με τρείς χαμηλότερες τιμές των
προσφερομένων ειδών άλλων χωρών της Ε.Ε. οι εταιρείες κατέθεσαν Υ.Δ. με τις οποίες μας
κάνουν γνωστό ότι αδυνατούν να τις προσκομίσουν.
β) Τη γνώμη της Προϊσταμένης Οικ/κού που έχει ως εξής: « Να αποσφραγισθούν οι
οικονομικές προσφορές των εταιρειών για τα τεχνικά αποδεκτά είδη. Για το είδος
ΑΝΑΛΥΣΗ Νο 14 να γίνει προμήθεια από τα ελεύθερο εμπόριο λόγω χαμηλού κόστους.»
γ) Τη γνώμη της Υποδ/ντριας Οικ/κού που έχει ως εξής: «Όπως η εισήγηση
της
προϊσταμένης οικονομικών.
Επειδή έγινε περικοπή των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2011 κατά 50% και το
ΠΠΥΥ έτους 2010-2011 δεν αντικρίζεται στον προϋπολογισμό θεωρώ ότι, πρέπει να γίνει και
αντίστοιχη περικοπή του προϋπολογισμού κάθε διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07
με άρθρο 21 παρ. α είναι δυνατή η έγκριση μειωμένων ποσοτήτων κατά 50%»
δ) Τη γνώμη του Διοικητικού Διευθυντή που έχει ως εξής: «Ως η εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας»
Το ΔΣ
αφού έλαβε υπόψη του τα πιο πάνω, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του
παρισταμένου Νομικού Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την απόρριψη της εταιρείας MEDICON Ε.Π.Ε. για τον Αναλυτή 1,2,3
Β. Την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τα τεχνικά αποδεκτά είδη,
Γ. Την προμήθεια για το είδος ΑΝΑΛΥΣΗ Νο 14 G-6-PD από το ελεύθερο εμπόριο, εφόσον
δεν προσφέρεται και είναι χαμηλού κόστους,
σύμφωνα με το αριθμ . 37742/29-11-2010 Πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.
Δ. Τη μείωση του προϋπολογισμού του διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό, κατά 50%, λόγω μείωσης του προϋπολογισμού 2011.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γρ. Προμηθειών για σχετικές ενέργειες.
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται σήμερα
Μετά τη λήξη της συζήτησης λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως
εξής:

Συνέχεια του πρακτικού της με αριθμ 5/2011 Συνεδρίασης του ΔΣ (Θέμα 10 ον)
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΔΗΜ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜ.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ.
(απουσίαζε)
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
(απουσίαζε)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜ.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
(απουσίαζε)

Ακριβές αντίγραφο
Η γραμματέας
Καραγκούνη Ελένη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛ.

