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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ελευσίνας έχει πιστοποιηθεί με
σύστημα διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από την εταιρεία Πιστοποίησης EQA HELLAS
A.E με πεδίο εφαρμογής “Υλοποίηση Δημοσίων Τεχνικών έργων Υποδομών, Δημόσια Έργα
Προμήθειων & Υπηρεσιών & Δημόσια Έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα” προκειμένου να
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες του. Στην έννοια της ποιότητας
περιλαμβάνονται, η ποιότητα των υπηρεσιών και έργων , η έγκαιρη εξυπηρέτηση /παράδοση, η
αξιοποίηση των πόρων και η άρτια επικοινωνία του προσωπικού του Δήμου, κατά τις
συναλλαγές με τους πολίτες, τους Αναδόχους και την Διαχειριστική αρχή.
Για την ισχύ του Πιστοποιητικού απαιτείται από τον εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης να προβεί
στην 1η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης στο πλαίσιο της πιστοποίησης του συστήματος
διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO90001:2015. Επομένως ο Δήμος υποχρεούται
να προβεί στην παραπάνω δαπάνη.

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 αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Τμήμα Προμηθειών
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Υποβολή προσφοράς με θέμα :1Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ ISO90001:2015

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 29η / 6 / 2020 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Ελευσίνας,22-06-

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2020

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α.Π. οικ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,

9587

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ: 00.6131.0016
Αρ.Μελ: 87/2020
ΘΕΜΑ: «1η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης στο πλαίσιο της πιστοποίησης του
συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO90001:2015»
Ο Δήμος Ελευσίνας έχει πιστοποιηθεί με σύστημα διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από
την εταιρεία Πιστοποίησης EQA HELLAS A.E με πεδίο εφαρμογής “Υλοποίηση Δημοσίων
Τεχνικών έργων Υποδομών, Δημόσια Έργα Προμήθειων & Υπηρεσιών & Δημόσια Έργα που
υλοποιούνται με ίδια μέσα” προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες
του. Στην έννοια της ποιότητας περιλαμβάνονται, η ποιότητα των υπηρεσιών και έργων , η
έγκαιρη εξυπηρέτηση /παράδοση, η αξιοποίηση των πόρων και η άρτια επικοινωνία του
προσωπικού του Δήμου, κατά τις συναλλαγές με τους πολίτες, τους Αναδόχους και την
Διαχειριστική αρχή.
Για την ισχύ του Πιστοποιητικού απαιτείται από τον εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης να προβεί
στην 1η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης στο πλαίσιο της πιστοποίησης του συστήματος
διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO90001:2015. Επομένως ο Δήμος υποχρεούται
να προβεί στην παραπάνω δαπάνη.

Α. Περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών/υπηρεσιών– ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Ενδεικτικ
Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPV

Ποσότητα

ή Τιμή
μονάδος

Ενδεικτικ
ό Κόστος

Φ.Π.Α.

χωρίς

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

ΦΠΑ

1η ετήσια επιθεώρηση
πλαίσιο της
1

πιστοποίησης του
συστήματος
διαχείρισης ποιότητας

79132000-8

επιτήρησης στο

1

685,48€

685,48€

164,52€

850,00€

σύμφωνα με το
πρότυπο ISO90001:2015
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

850,00€

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αγαθών : 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

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Μακρή Ευαγγελία

Ευάγγελος Μπιστιόλας

A. Τεχνική Περιγραφή
H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την δαπάνη για την 1η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης
στο πλαίσιο της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO90001:2015. H διαδικασία για την αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης είναι εξής:
• Αποστολή από την EQA HELLAS του προγράμματος επιθεώρησης
• Διεξαγωγή της Αξιολόγησης Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Γνωστοποίηση τυχόν Διορθωτικών Ενεργειών
• Προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες από μονάδα μαζικής εστίασης
• Υπόδειξη βαθμού συμμόρφωσης και σύσταση πιστοποίησης
• Αναφορά επιθεώρησης και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Η ετήσια Επιθεώρηση επιτήρησης θα διεξαχθεί από τους κατάλληλα ορισμένους επιθεωρητές
ή/και εμπειρογνώμονες του Φορέα Πιστοποίησης, με την ευθύνη του Τεχνικού Διευθυντή του
Φορέα Πιστοποίησης.
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΜΟΝΑΔΑ

ΤΙΜΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
Σ

ΔΑΠΑΝΗ

(€)

(€)

1η ετήσια επιθεώρηση
επιτήρησης στο πλαίσιο της
1

πιστοποίησης του συστήματος
διαχείρισης ποιότητας

1

Ανθρ/
ημέρα

685,48€

685,48€

σύμφωνα με το πρότυπο
ISO90001:2015
ΔΑΠΑΝΗ

685,48€

ΦΠΑ 24%

164,52€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

850,00€

Η τιμή μονάδας έχει ληφθεί ύστερα από έρευνα της αγοράς και περιλαμβάνει τις εργασίες για
την

1η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης στο πλαίσιο της πιστοποίησης του συστήματος

διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO90001:2015.

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° - Αντικείμενο υπηρεσίας.
H παρούσα μελέτη αφορά την δαπάνη για την 1η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης στο πλαίσιο
της πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ISO90001:2015.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2020 στον ΚΑΕ: 00.6131.0016 με
το ποσό των 850,00€ (Οχτακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα εκτελεστεί, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, με
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει τιμής (παρ.2, άρθρο 86 του Ν.4412/2016).
Άρθρο 2° - Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης» (άρθρο 58), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» (άρθρο 118), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
γ) της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ - 114 τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, με τίτλο «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3
του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
δ) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ - 114 τ.Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, με τίτλο «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες», 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.
ε) του Ν. 4152/2013 ( ΦΕΚ 107 T.A’/9-5-2013 ) και την υποπαράγραφο Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ
Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7)».
Άρθρο 3° - Χρόνος Εκτέλεσης Εργασίας
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.
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
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% τη συμβατικής αξίας του προσκομιζόμενου
τιμολογίου – νόμιμου παραστατικού και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, αφού γίνουν και όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 8° -Επίλυση Διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ

