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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡΤΑ 8-12-2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   6η ΥΠΕ                                                                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:/οικ.:27219              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                  

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1                                                          ΠΡΟΣ:           COMPUTER TEAM AEBE    

Τ.Κ. 47100 –ΑΡΤΑ                                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘ. ΡΩΣΣΙΔΟΥ  19                

Τμήμα Οικονομικό                                                                        ΤΚ : 546 55  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Γραφείο Προμηθειών                                                                  ΤΗΛ : 2310 402120 

Πληροφορίες : Τσατσαρώνη Μ.                                            Ε-mail           : ouroulis@cteam.gr 

                             Βασσιούλα Γ. 

                              Κεπενός Ι. 

Τηλέφωνο  :  2681361128 

E-MAIL: promithies@gnartas.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών 

Διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων – Πληροφοριακού 

συστήματος εργαστηριακού τομέα 

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος . 

Έχοντας υπόψη:. 

1. Το αρ. 118 του ν.4412/2016 αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο  133, παρ.3β, ν4412/16 άρθρο 
109Α             

2. Την αριθ. 41/24-11-2021 (θέμα 4ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και έγκρισης της Απευθείας Ανάθεσης κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων του αρ. 118 του 
ν.4412/2016 περί Διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων – 
Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηριακού Τομέα. 

3. Την αριθ. 43/8-12-2021 (θέμα 12ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί ορισμού 
επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης. 

4. Την υπ’ αρ.26775/2-12-2021 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το Γ. Ν. Άρτας με ΑΔΑ: 
ΩΝΦΠ4690ΒΒ-Ι69. 

        Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 

12:00, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου), 

στην διεύθυνση:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ 47100  - ΑΡΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος 

 

  

mailto:promithies@gnartas.gr


ΑΔΑ: Ω8Δ74690ΒΒ-ΔΧΚ
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H ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 8-12-2021 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 13:00 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 

και 53 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

1. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού από Δημόσιες Συμβάσεις , που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

[Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]  

3. Φορολογική ενημερότητα.  

4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

[Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση 

φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.]  

Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσκομίσετε στην τασσόμενη προθεσμία τα δικαιολογητικά 

(3) και (5) δύνασθε να καταθέσετε Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεστε ότι θα τα προσκομίσετε 

εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (ισχύει για τον covid 19)  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Παροχή υπηρεσιών Διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων Γραμματείας Εξωτερικών 

Ιατρείων – Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηριακού Τομέα. 

Το ύψος των 10.000, 00 € συν ΦΠΑ. Συνολικό κόστος: 12.400,00 € με ΦΠΑ 
 



ΑΔΑ: Ω8Δ74690ΒΒ-ΔΧΚ
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