ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8ΑΠ /2013
ΚΗΦΙΣΙΑ, 17/5/2013
Αρ. Πρωτ.:6107/20.5.2013

Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου
Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670
prom5@kat-hosp.gr

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ:
«Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών»
ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 € με ΦΠΑ.
Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και τις αποφάσεις του
ΔΣ : 39/15-11-2012, θέμα 5, 15/9.4.2013 (θέμα: 9ο) και 18/30.4.2013 (θέμα: 23ο)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
ανάδειξη μειοδότη για τις «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών»
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός

:

20.000,00 € με ΦΠΑ, ΚΑΕ 829, προϋπολογισμός 2013- 14

Χρονική διάρκεια

:

12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Τόπος

:

ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Κτίριο Σχολής, 1ος όροφος, Γραφείο Προμηθειών

Ημερομηνία
2.

:

23.5.2013

Ημέρα Πέμπτη Ώρα: 10:00 πμ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

128€ πλέον Φ.Π.Α.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ
ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ
ΚΑΙ
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Η ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΩΡΩΝ

540€ πλέον Φ.Π.Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η παραλαβή των ακρωτηριασμένων μελών καθώς και η μεταφορά αζήτητων σωρών για
νεκροτομή και ταφή θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και μόνο πρωινές ώρες από
ειδική επιτροπή του Νοσοκομείου.
Τα παραληφθέντα μέλη και σωροί θα ενταφιάζονται αφού είναι επιμελώς τυλιγμένα και
συνοδεύονται από βεβαίωση του γιατρού που έκανε την επέμβαση στην οποία θα αναφέρεται
το όνομα του ασθενούς, το είδος του άκρου και η αιτία του ακρωτηριασμού.
Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει στο Νοσοκομείο αποδεικτικά έγγραφα της ταφής.
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ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Η ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΩΡΩΝ
Το γραφείο τελετών θα ειδοποιείται από το Γραφείο κινήσεως ασθενών του Νοσοκομείου και
αφού του παραδίδεται το πιστοποιητικό θανάτου θα προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που
απαιτούνται για την εκτέλεση της κηδείας (ληξιαρχική πράξη κ.λ.π) , εντός του επιτρεπόμενου
για την ταφή χρόνου. Η ταφή των νεκρών θα γίνεται σε Νεκροταφείο των Αθηνών
Ο εργολάβος για την τέλεση της κηδείας είναι υποχρεωμένος να διαθέσει:
1.Φέρετρο ευπρεπές , κατασκευασμένο από καινούργιες σανίδες, πλάτους πενήντα έως
εξήντα (0,50-0,60 ) εκατοστά, και μήκος ανάλογο.
Οι σανίδες του φέρετρου να είναι σκούρες, συνεχόμενες και προσαρμοσμένες μεταξύ τους
χωρίς ενδιάμεσο κενό.
Το κάλυμμα του φέρετρου να είναι κατασκευασμένο από σανίδες, όπως καθορίζεται ανωτέρω
για το φέρετρο , να έχει ύψος τουλάχιστον δέκα πέντε (0,15) εκατοστών και να παρουσιάζει
ανάλογη κυρτότητα, και να προσαρμόζεται απόλυτα επί του φέρετρου.
Το φέρετρο με το κάλυμμα να είναι λουστραρισμένα , κατά προτίμηση από ξύλο δρυ και τα δύο
ιδίου χρώματος.
2.Σάβανο λευκό καινούργιο μήκους 2 μέτρων.
3.Προσκέφαλο λευκό πληρωμένο με τζίβα
4.Σταυρός ξύλινος από λευκό ξύλο πάχους 2 εκατ και διαστάσεων 80χ1,20 στον οποίο να
αναγράφονται τα στοιχεία του νεκρού .Οι διαστάσεις αυτές του σταυρού ισχύουν εφ όσον δεν
έχει καθοριστεί από το Νεκροταφείο υποχρεωτικά ορισμένος τύπου Σταυρού του εργολάβου
υποχρεωμένου να συμμορφωθεί προς τα από του Νεκροταφείου οριζόμενα.
Στο σταυρό θα αναγράφεται με ελαιόχρωμα και επί του οριζοντίου ξύλου ευκρινώς το όνομα ,το
επώνυμο, πατρώνυμο, η ηλικία, ο τόπος καταγωγής και ο χρόνος του θανάτου του
αποβιώσαντος
5) Μέσα στο φέρετρο να τοποθετούνται λουλούδια .
Όλα τα παραπάνω είδη πρέπει να τα έχει ο εργολάβος πριν την εκφορά.
Η εκφορά θα γίνεται με νεκροφόρα.
Ο εργολάβος κηδειών καλεί Ιερέα, ο οποίος τελεί την νεκρώσιμη ακολουθία που θα γίνεται μαζί
με το φέρετρο, σάβανο και προσκέφαλο που θα συνοδεύουν τον νεκρό στον τάφο.
Κάθε κηδεία και ταφή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με του όρους και κανόνες της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας ή σύμφωνα προς τους κανόνες αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
θρησκεύματος του αποβιώσαντος.
Το γραφείο κηδειών οφείλει να μεταφέρει τους νεκρούς που δεν τους ζητούν οι οικείοι τους στο
Νεκροτομείο ή Ανατομείο ύστερα από εντολή της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου. Επίσης
υποχρεούται να φυλάγει αυτούς επί 10ήμερον δι ενδεχόμενη περίπτωση αναζητήσεως (Ν
445/ΦΕΚ 12/14-6-1968) . Η μεταφορά των νεκρών θα γίνεται μέσα στο φέρετρο.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον εργολάβο κηδειών της εκτελέσεως της παρούσας εργασίας
σε άλλον ή άλλους και των εξ΄αυτής απορρέουσας υποχρέωσης τούτου.
Απαγορεύεται ρητώς η είσπραξη αμοιβής από τους τυχόν συγγενείς του αποβιώσαντος που
παρουσιασθούν μετά το θάνατο για κανένα λόγο.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Ο ενταφιασμός του νεκρού μετά του σαβάνου, φέρετρου και προσκέφαλου καθώς και η
τοποθέτηση του σταυρού επί του τάφου θα βεβαιώνεται από τον έφορο του Νεκροταφείου η
εκτέλεση δε της νεκρωσίμου ακολουθίας από τον ιερέα που την πραγματοποίησε.
Οι βεβαιώσεις θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου
προκειμένου να συνταχθεί σχετικό πρακτικό το οποίο θα βεβαιώνει την τέλεση της κηδείας
σύμφωνα με την σύμβαση οριζόμενα .
Ομοίως πρακτικό θα συντάσσεται σε περιπτώσεις μεταφοράς στο Νεκροτομείο του
Πανεπιστημίου ή της ταφής ακρωτηριασμένου μέλους με αντίστοιχες βεβαιώσεις που θα
προσκομίζει ο εργολάβος .
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η είσοδος του εργολάβου στο Νοσοκομείο και θα γίνεται μόνο ύστερα από
ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου .
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Απαγορεύεται η προσέλευση του εργολάβου στο Νοσοκομείο ή αντιπροσώπου του για
συνεννόηση με συγγενείς για την πραγματοποίηση κηδείας θανόντων στο Νοσοκομείο
ευπόρων.
Σε περίπτωση παράβασης όρων της παρούσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή γίνει
καταγγελία από συγγενή θανόντος μη απόρου ή ότι αυτός εδέχθη επίσκεψη του εργολάβου ή
άλλου προσώπου που ενεργεί εκ μέρους του για πραγματοποίηση κηδείας το Νοσοκομείο
μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και ο εργολάβος να κηρυχθεί έκπτωτος καταπίπτοντας
παράλληλα και η εγγυητική καλής εκτέλεσης υπέρ του Νοσοκομείου
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης από τον εργολάβο θα συντάσσεται πρακτικό
παράβασης στην οποία θα αναγράφεται η παράβαση που τελέστηκε.
Για κάθε παράβαση, με απόφαση του Νοσοκομείου θα παρακρατείται μέρος από το ποσό που
οφείλεται στον εργολάβο ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες, με
μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με σύμφωνη γνώμη του
συμβασιούχου για τους επόμενους 10.
4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι έχουν
γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού.
5.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε
έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους,
σφραγισμένους φακέλους, α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει
αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 6, 7, 8.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:
•
•
•

6.

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση,
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθμό της διακήρυξης (8ΑΠ/2013), τον τίτλο του διαγωνισμού (Υπηρεσίες
εργολάβου κηδειών), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ)
και την ημερομηνία διενέργειας (23.5.2013).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνει:
• υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του
γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα.
• Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας «Γραφείο Τελετών»
• Άδεια κυκλοφορίας νεκροφόρας
7.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο
του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την ικανότητα του
διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου.
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8.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς όπου αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή αριθμητικώς και ολογράφως καθώς και το
ποσοστό ΦΠΑ%.
9.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η
προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι
προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.
10.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ.

ΜΤΠΥ 1.5%
ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ
ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ.ΜΤΠΥ
ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8%
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%

3311-5211
3311-5211
3311-5211
3391-5291
3391-5291

55.02.00
55.02.00
55.02.00
53.20.00
54.09.14

3399-5399

53.20.01

11.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης
Συνημμένο: Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών» αριθμός
διακήρυξης 8ΑΠ/2013
Ο/Η (όνομα)
:
Επώνυμο
Ονομα & επώνυμο πατέρα
Ονομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007.
β.
Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α
της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007).
γ.
Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του
Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
δ.
Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις
μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
ε.
Είμαι εγγεγραμμένος στο αρμόδιο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι ………… …………………………
στ.
Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του ΠΔ 118/2007, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
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