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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313 303061
ΑΡΜΟΔΙΑ: Αλεξάνδρα Σαμαρά

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
FAX: 2313 303060
E-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υπ’ αριθμ.

20/2018

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε συνέχεια:
1) Της υπ’ αριθ. 139ης/6.3.2018 Απόφασης Διοικητή (ΑΔΑ: Ψ4ΖΕ469064-Π4Λ) και
2) Της υπ’ αριθμ. 694/2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Π..Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ (ΑΔΑ:
65ΔΞ469064-ΕΟΜ),
προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εργολάβων κηδειών
για την ταφή ΄΄αζήτητων νεκρών΄΄ - οι οποίοι απεβίωσαν στο Νοσοκομείο καθώς και της
διαχείρισης ανθρωπίνων μελών και ιστών, όπως σημειώνεται στον κάτωθι Πίνακα. Προς το
σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε Οικονομικό Φορέα που ενδιαφέρεται
να υποβάλει την οικονομοτεχνική του προσφορά, σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν:
Σύντομη περιγραφή
ζητούμενης
υπηρεσίας:
Κατηγορία CPV

Προϋπολογισμός:

Υπηρεσίες εργολάβων κηδειών για την ταφή ΄΄αζήτητων νεκρών ΄΄
και της διαχείρισης ανθρωπίνων μελών και ιστών

98370000-7, Υπηρεσίες εργολάβων κηδειών και σχετικές υπηρεσίες
7.936,00€ (επτά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι είκοσι τέσσερις
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
στον ΚΑΕ 0429 ως εξής:
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝ
Α
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€) /ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)
ΜΕ ΦΠΑ
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1

2

3

Τέλεση κηδείας και
ταφής «αζήτητων
νεκρών»
Μεταφορά
«αζήτητων
νεκρών» στο
νεκροτομείο για
ιατροδικαστική
εξέταση
Μεταφορά και
ταφή ανθρώπινων
μελών και ιστών

8

500€

4.000,00€

4.960,00€

8

150€

1.200,00€

1.488,00€

6

200€

1.200,00€

1.488,00€

6.400,00€

7.936,00€

ΣΥΝΟΛΟ

Διάρκεια Συμβάσεων

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.
Σε, κλειστό, σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
τα εξής:

Τρόπος υποβολής και
αποστολής
προσφοράς:



Ο τίτλος: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
20/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΚΗΔΕΙΩΝ»



Τα στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας)



Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»

Ο φάκελος πρέπει να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, ΤΚ 546 36
Θεσσαλονίκη.
Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της
παρούσας πρόσκλησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Χρόνος υποβολής
προσφοράς:

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει να
καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 20
Μαρτίου και ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν
δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
Α. Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς, που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος και
Β. Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία
της προσφοράς, με Πίνακα της μορφής:

Α/Α

1

2

3

Περιεχόμενο
προσφοράς:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τέλεση κηδείας και
ταφής «αζήτητων
νεκρών»
Μεταφορά «αζήτητων
νεκρών» στο
νεκροτομείο για
ιατροδικαστική
εξέταση
Μεταφορά και ταφή
ανθρώπινων μελών
και ιστών

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ (€)
/ΠΕΡΙΣΤΑ
ΤΙΚΟ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (€)
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)
ΜΕ ΦΠΑ

8

500€

4.000,00€

4.960,00€

8

150€

1.200,00€

1.488,00€

6

200€

1.200,00€

1.488,00€

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Κ ΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΠΕΡΙΣΤΑ
ΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ (€)
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ (€)
ΜΕ ΦΠΑ
24%

όπου:
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ,
για παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ελεύθερου
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την
παρούσα Πρόσκληση.
 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν
ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός
θα διορθώνεται από το Νοσοκομείο.
 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η
τιμή χωρίς ΦΠΑ.
 Προσφορά η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
κόστους ανά παρεχόμενη υπηρεσία όπως καθορίσθηκε στον
ανωτέρω πίνακα κρίνεται ως απαράδεκτη.
Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.

Αποσφράγιση
προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21 Μαρτίου
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2018 και ώρα 09:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου,
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το
επιθυμούν.
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην
αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει Πρακτικό με το
οποίο προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο Ανάδοχο.
Το Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιείται σε
κάθε συμμετέχοντα, και ο προσωρινός ανάδοχος καλείται να
υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, σε σφραγισμένο φάκελο στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ο τίτλος: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ»
Τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα.
Αξιολόγηση
προσφορών –
Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»
και θα περιέχει:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα
αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν
και είναι ενήμεροι, τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από
τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα
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πιστοποιητικά να είναι σε ισχύ το πολύ ένα (1) μήνα από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους/ αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, το
οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το
αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών
κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης, το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης
επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή.
Κριτήριο
κατακύρωσης:

Διάρκεια ισχύος
προσφοράς:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει τιμής.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους
Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:

Δημοσίευση:

 Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
 Στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (www.ahepahosp.gr)

Θεσσαλονίκη, 09.03.2018
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνικές προδιαγραφές
Απαιτήσεις και διαδικασία τέλεσης της κηδείας και ταφής των «αζήτητων νεκρών».
Η διαδικασία τέλεσης κηδείας και ταφής ενός «αζήτητου νεκρού», στον οποίο χορηγείται
δωρεάν τάφος από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, περιλαμβάνει τα εξής:
 Ο ανάδοχος εργολάβος ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου για την
ύπαρξη του «αζήτητου νεκρού».


Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο του
νεκρού και να μεριμνήσει για την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου από τον θεράποντα
ιατρό.



Εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα τέλεσης ταφής που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία βεβαίωση παραμονής
της σορού στο νεκροθάλαμο για να την προσκομίσει στο ληξιαρχείο.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση της άδειας ταφής και τη ληξιαρχική
πράξη θανάτου.



Ο ανάδοχος πρέπει να μεταφέρει τη σορό στο αρμόδιο νεκροταφείο με ασφαλή τρόπο, με
ειδικό όχημα μεταφοράς (νεκροφόρα).



Ο ανάδοχος για την τέλεση της κηδείας υποχρεούται να προσφέρει:
1. Ευπρεπές φέρετρο ενηλίκου απλό.
2. Ξύλινο σταυρό.
3. Παραχώρηση τριετούς χώρου ταφής.
4. Αυτοδίκαια εκταφή από το νεκροταφείο στα 3 έτη.



Η ταφή πρέπει να τελείται σύμφωνα με τους κανόνες του θρησκεύματος του νεκρού.



Ο ανάδοχος μετά την τέλεση της ταφής οφείλει να προσκομίσει στο Νοσοκομείο βεβαίωση
από τη Διεύθυνση του Νεκροταφείου ότι τελέσθηκε η κηδεία με τις παραπάνω
προϋποθέσεις.
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Διαδικασία μεταφοράς των «αζήτητων νεκρών» στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση
όταν απαιτείται.
Η διαδικασία μεταφοράς ενός «αζήτητου νεκρού» στο νεκροτομείο για ιατροδικαστική εξέταση,
περιλαμβάνει τα εξής:
 Η μεταφορά απαιτείται όταν ο «αζήτητος νεκρός»:
1. φιλοξενείται στο νεκροθάλαμο του Νοσοκομείου και υπάρχει εντολή νεκροτομής από
Αστυνομικό Τμήμα.
2. αποβιώσει στο Νοσοκομείο και ο θεράπων ιατρός εκδίδει παραπεμπτικό νεκροτομής.


Ο ανάδοχος εργολάβος έχει την υποχρέωση να παραλάβει το παραπεμπτικό νεκροτομής
από το Νοσοκομείο και να μεταβεί στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα για την έκδοση της
εντολής νεκροτομής.



Πριν τη μεταφορά του «αζήτητου νεκρού» στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ο ανάδοχος
οφείλει να συνεννοηθεί για την ακριβή ημέρα και ώρα της μεταφοράς.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τη σορό με ασφαλή τρόπο.

Διαδικασία διαχείρισης, μεταφοράς και ταφής των ανθρώπινων μελών και ιστών.
Η διαδικασία διαχείρισης ανθρωπίνων μελών και ιστών καθορίζεται ως εξής:


Η Προϊσταμένη του Γενικού Χειρουργείου τηρεί αρχείο των ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων
μελών.



Τα μέλη τοποθετούνται από το προσωπικό του χειρουργείου σε ειδική σακούλα, πάνω στην
οποία επικολλάται αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του ασθενή.



Τα μέλη μεταφέρονται στο νεκροθάλαμο από τον σαβανωτή ή τον μεταφορέα ασθενών
συνοδευόμενα από δυο αντίγραφα της γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού.



Τα μέλη τοποθετούνται και φυλάσσονται στον ειδικό ψυκτικό θάλαμο, συνοδευόμενα από
το ένα αντίγραφο της γνωμάτευσης.



Το δεύτερο αντίγραφο της γνωμάτευσης φυλάσσεται από την Υπεύθυνη Νοσηλεύτρια των
Μεταφορέων Ασθενών σε ειδικό ντοσιέ.
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Ο ανάδοχος εργολάβος πρέπει να μεταφέρει τα ανθρώπινα μέλη και τους ιστούς στο
αρμόδιο νεκροταφείο (Α΄ Κοιμητήρια Δήμου Θέρμης) 2-3 φορές τον μήνα έως τις 11:00 το
πρωί καθώς και οποτεδήποτε απαιτείται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και του Γραφείου Επιστασίας.



Ο ανάδοχος είναι επιφορτισμένος με την ασφαλή μεταφορά των ανθρωπίνων μελών και
ιστών. Το όχημα μεταφοράς πρέπει να είναι ειδικό, δηλαδή τελείως κλειστό, στεγανό, να
μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να παρέχει ατομική προστασία του
οδηγού – χειριστή. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ασφαλείς μεθόδους και να
διασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για την δημόσια
υγεία.



Κατά τη μεταφορά τους, εκτός του Νοσοκομείου, τα μέλη και οι ιστοί ανθρωπίνου σώματος
πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο – έντυπο αναγνώρισης που χορηγείται στον ανάδοχο
από το Γραφείο Επιστασίας.



Κατά την παράδοση των μελών και ιστών ανθρώπινου σώματος πρέπει να συμπληρώνεται
ειδικό έντυπο – έγγραφο από το αρμόδιο νεκροταφείο και ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να
το επιστρέψει στο Γραφείο Επιστασίας του Νοσοκομείου εντός 24ώρου.



Το Νοσοκομείο δύναται να ελέγχει τον ανάδοχο για την αποτελεσματικότητα της
μεταφοράς μέσω της επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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