ΑΔΑ: ΒΕΔ846906Π-ΝΞΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ «ΚΑΤ- EKA»
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8Π /2013
ΚΗΦΙΣΙΑ, 11/3/2013
Αρ. Πρωτ.:3289

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

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ:
«Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών»
ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 € µε ΦΠΑ.

Το ΓΝΑ «ΚΑΤ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και την απόφαση του ∆Σ
39/15-11-2012, θέµα 5.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη µειοδότη
για τις «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών»

1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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.

:

28/3/2013

Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 10:00 πµ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ
ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ
ΚΑΙ
ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟ ΑΖΗΤΗΤΩΝ Η ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΩΡΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
128€ πλέον Φ.Π.Α.
540€ πλέον Φ.Π.Α.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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.
3.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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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.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα 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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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,
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τον αριθµό της διακήρυξης (8Π/2013), τον τίτλο του διαγωνισµού (Υπηρεσίες εργολάβου
κηδειών), την επωνυµία του διενεργούντος τον διαγωνισµό (ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ») και την
ηµεροµηνία διενέργειας (28/03/2013).
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει µόνο υπεύθυνη δήλωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής,
σύµφωνα µε το συνηµµένο στη διακήρυξη υπόδειγµα.
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.
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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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.
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10.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΕ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ.

ΜΤΠΥ 1.5%

3311-5211

55.02.00

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επι ΜΤΠΥ

3311-5211

55.02.00

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ.ΜΤΠΥ

3311-5211

55.02.00

ΥΠΕΡ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ 2%

3391-5291

53.20.00

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%
ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%

3391-5291

54.09.14

3399-5399

53.20.01

11.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας γίνεται εντός 2 µηνών από την παραλαβή του
σχετικού τιµολογίου.
12.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία.
Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου
Ευάγγελος Ι. Βουµβουλάκης

Συνηµµένο: Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης
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Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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 παροχής «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών»
αριθµός διακήρυξης 8Π/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. ∆εν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα
στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
β.
∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α
της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007).
γ.
∆εν 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.
∆εν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π∆ 118/2007, κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού
ζ.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.
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