ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Μιχαλιού Δήμητρα
Τηλ. 2105537 313
Fax: 2105537 268
Email:prom@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 19/04/2019
Α. Π.: οικ. 5935

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας έχει ανάγκη για «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO90001:2015»
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από
την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα
στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών

Υποβολή προσφοράς με θέμα τον:

«Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το

πρότυπο ISO90001:2015».
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 25η Απριλίου 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή
που ακολουθεί .

ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO90001:2015».
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΜ : 54/2019

Α/Α

1

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPV

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Πιστοποίηση συστήματος
διαχείρισης ποιότητας
σύμφωνα με το πρότυπο
ISO90001:2015

7913200
0-8

Περιγραφή Υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

1

1.500,00€

1.500,00€

Φ.Π.Α.

360,00€

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
1.860,00€

ΚΑΕ: 00.6131.0006
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

1.860,00€

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω: Άμεσα
Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των ανωτέρω αγαθών : Δημαρχείο Δήμου Ελευσίνας
Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας :
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς προμήθεια αγαθών,
για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία
X

A. Τεχνική Περιγραφή
H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την δαπάνη για τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος για την πιστοποίηση του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015 και είναι οι ακόλουθες:
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (AUDIT)


Αποστολή του γραπτού λόγου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Εγχειρίδιο-Διαδικασίες) στο Φορέα



Αποστολή από τον ανάδοχο του προγράμματος προ-αξιολόγησης



Διεξαγωγή προ-αξιολόγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα



Κοινοποίηση από τον ανάδοχο προς τον Δήμο Ελευσίνας της έκθεσης σχετικής με την προ-αξιολόγησης



Αποστολή από τον ανάδοχο του προγράμματος επιθεώρησης



Διεξαγωγή κύριας επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα



Γνωστοποίηση τυχόν Διορθωτικών Ενεργειών



Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες



Υπόδειξη βαθμού συμμόρφωσης και σύσταση πιστοποίησης



Αναφορά επιθεώρησης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων



Έκδοση πιστοποιητικών με τριετή ισχύ



Εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιημένων εταιρειών



Χρήση λογότυπου

Η πιστοποίηση που θα χορηγηθεί θα ισχύει για (3) τρία έτη (με δυνατότητα 3ετούς ανανέωσης) με ημερομηνία έναρξης την
ημερομηνία που θα αναγράφεται στο εκδοθέν πιστοποιητικό.
Η Επιθεώρηση Πιστοποίησης να διεξάγεται από τους κατάλληλα ορισμένους επιθεωρητές ή/και εμπειρογνώμονες του
αναδόχου, με την ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή του Φορέα Πιστοποίησης, το πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
σύμφωνα με το πρότυπο ISO90001:2015

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

2

Ανθρ/
ημέρες

750,00

1.500,00

ΔΑΠΑΝΗ

1.500,00€

ΦΠΑ 24%

360,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1.860,00 €

Η τιμή μονάδας έχει ληφθεί ύστερα από έρευνα της αγοράς και περιλαμβάνει τις εργασίες για αρχική επιθεώρηση
πιστοποίησης (audit) όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού.
Η ανάθεση θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( παρ. 2, άρθρ. 86 του Ν.
4412/2016 ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Άρθρο 1° - Αντικείμενο υπηρεσίας.

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

H παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη για τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος για την πιστοποίηση του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2019, στον ΚΑΕ: 00.6131.0016 με το ποσό των 1.860,00€
(χιλίων οκτακοσίων και εξήντα ευρώ) με Φ.Π.Α , θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης
Άρθρο 2° - Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2.

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

3.

της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

4.

την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Άρθρο 3° -Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας
Σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 4° - Υποχρεώσεις του Δήμου
Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την
υλοποίηση της ανατιθέμενης σύμβασης.
Άρθρο 5° - Αναθεώρηση Τιμών
Η τιμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένει σταθερή και αμετάβλητη.
Άρθρο 6°- Τρόπος Πληρωμής
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5, «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων
αρχών», άρθρο 4 οδηγίας 2011/7, η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες, εφόσον
έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον ανάδοχο για την εξόφληση του. (π.χ ασφαλιστική ενημερότητα,
φορολογική ενημερότητα κλπ).
Άρθρο 7°- Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές
υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 8° - Επίλυση Διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Ελευσίνα: …./04/2019

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

