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6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΣΤΙΣ 22-12-010
Πάτρα σήμερα την 22-12-10 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) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
5) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συμμετείχε επίσης:
- ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
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.
ΕΗΔ ΘΕΜΑ 6ον : Αριθμ 40737/22-12-2010 ενημ σημείωμα του Γρ Προμηθειών
σχετικά με κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
Σίτιση των ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»
προϋπολογισμού 44.000,00 € Με ΦΠΑ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των υπολοίπων μελών το με αριθμ 40737/22-12-10
ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Προμηθειών που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Σίτιση
των ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»
προϋπολογισμού 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
ΣΧΕΤ.: τα υπ αριθμ α) 38951/08-12-10
β) 40722/22-12-10 Πρακτικό αξιολόγησης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Σε συνέχεια της υπ αρ. 15/22-10-10 απόφασης του ΔΣ του ΓΝΠ « Ο
Αγιος Ανδρέας» συνεκλήθη στις 18-11-2010 η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών η οποία
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παρέλαβε, αποσφράγισε και μονόγραψε κατά φύλλο τα δικαιολογητικά, τις τεχνικές και
οικονομικές προσφορές των δύο (02) εταιρειών:
α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Α.Ε.
β) PATRAS CATERING (Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-Β. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
οι οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό για το έργο: “Σίτιση των ασθενών του Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” - σύμφωνα με τον υπ' αρ. 36590/18-112010 προκαταρκτικό πίνακα συμμετεχόντων.
Αφού η Επιτροπή προέβη στην Τεχνική και Οικονομική αξιολόγηση των προσφορών και
συνέταξε το υπ΄αρ. 38951/08-12-2010Πρακτικό. Στη συνέχεια μετά την εντολή της
Προϊσταμένης Οικονομικού Τμήματος – και λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού του εν
θέματι έργου – ζητήθηκε με το υπ αριθμ 38771/15-12-2010 έγγραφό μας χορήγηση
έκπτωσης από τον μειοδότη. Με την υπ αριθμ 40189/17-12-2010 απαντητική επιστολή του
ενημέρωσε ότι θα παράσχει έκπτωση της τάξεως του 3% επί του συνολικού ποσού όπως θα
προσδιορίζεται καθημερινά.
Έχοντας υπόψη το Ν. 3329/05 άρθρο 7 περί αρμοδιοτήτων Δ.Σ., το Ν. 3527/07 Κεφάλαιο
Β΄(Λοιπές Διατάξεις) τρίτο άρθρο παρ. 22, το Ν. 3580/07, το Ν. 3846/10, το Π.Δ. 60/07
καθώς και το Π.Δ. 118/07 παρακαλούμε για την απόφασή σας για:
Την κατακύρωση των ειδών στη μειοδότρια και πληρούσα τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών εταιρεία “ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Α.Ε.” σύμφωνα
με το υπ΄αρ. 40722//22-12-2010 συμπληρωματικό πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών που βρίσκεται στο φάκελο του διαγωνισμού, αντί του ποσού των πενήντα
χιλιάδων εξακοσίων ενός ευρώ και οκτώ λεπτών (50.601,08 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
ποσό του αντιστοιχεί σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
*Να σημειωθεί ότι η προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό κατά έξι χιλιάδες
εξακόσια ένα € και οκτώ λεπτά (6.604,08 €)
β) Το αριθμ 38951/08-12-2010 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης και το αριθμ 40722/22-1010 Συμπληρωματικό επί του ανωτέρω Πρακτικού, που βρίσκεται στο φάκελο του
διαγωνισμού
γ) Τη γνώμη της Προϊσταμένης Οικονομικού που έχει ως εξής: «Κατακύρωση στη μειοδότρια
εταιρεία».
δ) Τη γνώμη της Υποδ/ντριας Οικ/κών που έχει ως εξής: « Κατακύρωση στον μειοδότη»
ε) Τη γνώμη του Διοικητικού Διευθυντή που έχει ως εξής: « Κατακύρωση στο μειοδότη»
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
Την κατακύρωση στη μειοδότρια και πληρούσα τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών
εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», σύμφωνα με το
αριθμ. 40722/22-12-10 Συμπληρωτικό Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών, αντί του ποσού
των 50.601,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
εβδομάδων και η οποία κατακύρωση έχει ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΙΜΕΣ
1904,9
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

1856,1

1856,1

1856,1

1856,1

ΤΙΜΕΣ
1847,75 1800,42 1800,4
ΣΥΜΠ/ΝΟ
2
Υ
ΦΠΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ

1856,1

1800,42 1800,42

Το συνολικό
εβδομαδιαίο κόστος
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 11%.

ανέρχεται

1856,1

1800,42 1800,42

στο

ποσό

των

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
11%

11.606,94

13041,5

11396,64

12650,27

12.650,27

€
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Το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου στις 50.601,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ποσό
που αντιστοιχεί σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων.
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:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝ. ΒΕΡΡΑΣ ΔΗΜ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜ.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Ν. Αναστασοπούλου

