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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8η/2016
Θέμα: «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών, ύψους 24.000 € συν ΦΠΑ»
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργηση και
Συγχώνευση ν.π. του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα»,
2) Την υπ’ αριθμ. οικ. Δ30/34828/1060/25-10-2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 548/7-11-2013) Απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί διορισμού Προέδρου και Δ.Σ. του
Κ.Κ.Π. της Π.Κ.Μ.,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
4) Την απόφαση 5/3-2-2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΓΑ7ΟΞΧΣ-ΥΤΗ)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την
5η/3‐2‐2016, Θέμα , απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΓΑ7ΟΞΧΣ-ΥΤΗ) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές για υπηρεσίες εργολάβου κηδειών,
ύψους 24.000 € συν ΦΠΑ για δύο έτη και αφορά την κάθε περίπτωση θανάτου, απόρου ή
ασφαλισμένου στα διάφορα ταμεία
Το κριτήριο επιλογής του ανάδοχου είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε
καλά σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 1‐3‐2016 & ώρα 14:00. Η διενέργεια θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/3/2016. Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται το
ποσό προ ΦΠΑ, το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ, και η τελική τιμή με ΦΠΑ. Η προσφορά θα
αναφέρεται ανά τέλεση κηδείας.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
‐ Φορολογική ενημερότητα
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‐
‐
‐

Ασφαλιστική ενημερότητα
Υ.Δ. ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ενδεικτικές κρατήσεις
1. Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας
2. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10%
3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
4. ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.
Η πληρωμή θα γίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ημέρες από την κατάθεση των
κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
β) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
ε) Διπλότυπο είσπραξης δικαιώματος ενταφιασμού (εκτός ταμείου πρόνοιας)
Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού, το αποτέλεσμα
ανακοινώνεται στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την
απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οφείλει :
1 ) Να εκδίδει την άδεια ταφής
2) Να μεριμνά για το άλλαγμα του νεκρού (ντύσιμο) και να αναλαμβάνει τις δαπάνες
φέρετρου, σενδονίου, μαξιλαριού και σταυρού ανθέων
3) Να μεριμνά για την μεταφορά της σωρού του νεκρού από το Κέντρο ή από οποιοδήποτε
νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στα κοιμητήρια του δυτικού τομέα Θεσσαλονίκης
4) Να μεριμνά για την τέλεση ολόκληρης της νεκρώσιμης ακολουθίας στα κοιμητήρια (να
διαβάζεται ο νεκρός στην εκκλησία)
5) Να μεριμνά για την εξεύρεση & αγορά τάφου
6) Να μεριμνά για την συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών (τιμολόγια και λοιπά
παραστατικά) και να τα καταθέτει στο Κέντρο προκειμένου να εισπράξει από το κατά
περίπτωση αρμόδιο ταμείο τα έξοδα κηδείας
7) Να μεριμνά για την τέλεση νεκροτομής από ιατροδικαστή σε περίπτωση αιφνίδιου
θανάτου.
Η διεκπεραίωση όλων των παραπάνω περιπτώσεων κηδειών ισχύουν και είναι
υποχρεωτική για τον εργολάβο που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό για τις ημέρες και
ώρες διάρκειας της σύμβασης που συμπεριλαμβάνουν εργάσιμες ημέρες, αργίες, εορτές
κ.λ.π.
Απαγορεύεται η εκχώρηση υποχρεώσεων του εργολάβου σε άλλα πρόσωπα.
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O ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του κατά την εκτέλεση των
εργασιών και ευθύνεται για κάθε βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί στους εργαζομένους
του, ή σε τρίτους καθώς και σε πράγματα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
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