
1 

 

                                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΓΝ ΑΡΤΑΣ  

 

                                                                                                                      ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 

 

                                                                                      ΑΡΤΑ   16-11-2021 

 

                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. /ΟΙΚ:25433               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6
ης

 Υ.Π.Ε. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ. 47100 - ΑΡΤΑ  

 ΠΡΟΣ  

                         ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε 

                       mimigiannia@vianex.gr 

                           
 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τη Διακήρυξη 2/2014 της ΕΠΥ. 

2. Την υπ’ αρ. 96 απόφαση της 21ης /15.11.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ της 

κατακύρωσης του διαγωνισμού ΕΠΥ 2/2014  

3. Την αρ. 03/2019_ΕΠΥ2_2014 σύμβαση. 

4. Την υπ’ αρ. 26/8-07-2021 (θέμα 20
ο
) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης της προμήθειας και ορισμού επιτροπής αξιολόγησης των επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών-επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

5. Την υπ’ αρ. 25453/16-11-2021 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το Γ. Ν. Άρτας με 
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ΤΜΗΜΑ               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

κ. Βασσιούλα Γ. 
κ. Τσατσαρώνη Μ. 
κ. Κεπενός Ι. 

Τηλέφωνο    2681361128 

e - mail       
promithies@gnartas.gr 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ  2/2014 ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  CPV 33690000-3 
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Σε εκτέλεση των ανωτέρω σχετικών,  παρακαλούμε όπως οι ανάδοχοι προσκομίσουν , 

μέχρι  26-11-2021  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   και ώρα 14:00 μ.μ. τα κάτωθι 

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

                                               ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1  

                                              Τ.Κ 47100  - ΑΡΤΑ 

                                              ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1
ος

 ΟΡΟΦΟΣ 

 

 «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΕΚΕΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2019 ΤΗΣ 

ΕΠΥ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ». 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ.  

  

H ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 29-11-2021 ΗΜΕΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 11
η 

ΠΡΩΪΝΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

(i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης , από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 43 του π. δ. 60/2007, ήτοι: 

(1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1), 

(2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2), 

(3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48), 
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(4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η 

οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

(5) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

(ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. 

(iii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

σε αναγκαστική διαχείριση. 

(iv) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του 

ΠτΚ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 12 του ν.4013/2011 και 

επίσης, ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί υπαγωγής σε εξυγίανση. 

(v)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω πρόσκλησης, είναι οι ίδιοι ενήμεροι 

καθώς και το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

(vi)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω πρόσκλησης, είναι οι ίδιοι ενήμεροι  

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 (vii) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία της ως άνω 

πρόσκλησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική 
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βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

(viii) Πιστοποιητικό/βεβαίωση εκπροσώπησης της εταιρείας από το  ΓΕΜΗ,  το οποίο να 

έχει εκδοθεί τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν από την υπογραφή της εκτελεστικής 

σύμβασης.  

Μετά από την αξιολόγηση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών οι Ανάδοχοι καλούνται 

να  υπογράψουν τις εκτελεστικές συμβάσεις προμήθειας των ειδών ή ομάδων ειδών των 

δραστικών ουσιών,  προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί 

της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης πλέον ΦΠΑ καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρ. 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του Αναδόχου 

καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρ. 3 του ν.3310/2005, όπως αυτό ισχύει .   

Οι τιμές της Συμφωνίας- Πλαίσιο δεσμεύουν τους Αναδόχους καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής 

πλην της περίπτωσης που εκδοθεί Δελτίο Τιμών Φάρμακων Ανθρώπινης χρήσης με τιμές 

χαμηλότερες από αυτές της Συμφωνίας - Πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση οι Ανάδοχοι 

υποχρεούνται να αναπροσαρμόσουν την τιμή τους σύμφωνα με την αντίστοιχη τιμή του 

Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης. 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ:03/2019_ΕΠΥ2_ -2014 

 

 
 

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΑΝΕΞ  A.Ε. 

Α/Α 
ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕ

ΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ   

 

ΕΠΙΤΕΥΧ

ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ

Σ ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

39 
RISPERIDONE 3MG 

δισκία (tabl) 
100% 0,114 € 1500 tabs 171 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

171 €  

 

 

 

 

 

  
6% Φ.Π.Α.  

10, 26 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α.  

181, 26 € 
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