
 

 

 

Τεχνική Περιγραφή  

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσία που αφορά την πιστοποίηση του 

συστήματος διαχείρισης – αρχική επιθεώρηση.  

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    
[744,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%] 
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Τεχνική Περιγραφή  

 
 

1. Γενικά Στοιχεία 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προτίθεται να προβεί επιλογή 

φορέα πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.  

Η Διαδικασία που ακολουθείται για την Πιστοποίηση ενός Συστήματος 

Διαχείρισης για έναν Οργανισμό έχει τριετή διάρκεια και αποτελείται από τα ακόλουθα 

στάδια:  

Αρχική Επιθεώρηση Πιστοποίησης: Κατά την Επιθεώρηση Πιστοποίησης 

ελέγχεται η Δομή και η Εφαρμογή του Συστήματος που έχει αναπτυχθεί. Η διαδικασία 

αυτή περιλαμβάνει την επίσκεψη ενός ή περισσότερων επιθεωρητών στην επιχείρηση 

για να ελεγχθεί ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου.  

Η συνολική διάρκεια της αρχικής επιθεώρησης, μετά από ανασκόπηση της 

υποβληθείσας αίτησης, ορίζεται σε 5 ημέρες. Κατόπιν της επιθεώρησης και εφόσον δεν 

υπάρχει κάποιο εύρημα, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.  

Ετήσια Επιθεώρηση Επιτήρησης: Κατά τη διάρκεια των τριών ετών πρέπει να 

πραγματοποιηθούν δύο (2) ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης διάρκειας 1,5 ημέρων 

ανά έτος, ώστε η επιχείρηση να παραμένει πιστοποιημένη. Η επιχείρηση πρέπει να 

επιβεβαιώνει ότι το σύστημα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου 

σύμφωνα με το οποίο έχει πιστοποιηθεί. Μετά το πέρας των τριών ετών το 

Πιστοποιητικό επανεκδίδεται κατόπιν νέας αξιολόγησης. 

 

2. Γενικοί όροι  

 Η προσφορά ισχύει για δύο (2) μήνες.  

 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής του/ων επιθεωρητή/ών βαρύνουν τον 

Οργανισμό και τιμολογούνται μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης. Στην 

περίπτωση οδικής μεταφοράς το κόστος υπολογίζεται σε: 0,30€/km.  

 Το κόστος της αρχικής επιθεώρησης πιστοποίησης καταβάλλεται ως εξής: o 

30% προκαταβολή με την αποδοχή της παρούσης.  



 

 

 

 Εξόφληση υπολοίπου το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την 

προγραμματισμένη επιθεώρηση. o Έξοδα μετακίνησης και διαμονής: εντός 

δέκα (10) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.  

 Το κόστος επιθεώρησης για το δεύτερο και τρίτο έτος (επιθεωρήσεις 

επιτήρησης) καταβάλλεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία 

διεξαγωγής της εκάστοτε επιθεώρησης, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και 

διαμονής καταβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του 

αντίστοιχου τιμολογίου. 

 

3. Υποχρεώσεις Πιστοποιούμενου Οργανισμού 

Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη υποχρεούται να συμμορφούται 

με όλες τις απαιτήσεις του/ων προτύπου/ων που θα χρησιμοποιηθεί/ούν για την 

πιστοποίηση, καθώς και με τον/ους σχετικό/ούς Κανονισμό/ούς Πιστοποίησης της 

BQC, ο/οι οποίος/οι είναι Εγκεκριμένος/οι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.). Με την υπογραφή της προσφοράς - σύμβασης,  

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς πιστοποίησης που ειδικεύεται στην 

Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης και Προϊόντων/Υπηρεσιών 

σύμφωνα µε Διεθνή Πρότυπα και στη Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Ο 

φορέας να δύναται  να πιστοποιεί εταιρείες και οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. 

Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με Διεθνή Πρότυπα 

Πιστοποίησης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό αναγνωρισμένα από Διαπιστευμένους 

Οργανισμούς Πιστοποίησης. 

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να  προσκομίσουν έγγραφη 

οικονομική προσφορά.  

 



 

 

 

5. Κατάθεση Προσφορών 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Παρασκευή, 29 Μαϊου 2020 

και ώρα 15.00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στην Διεύθυνση 

της αναθέτουσας(28ης Οκτωβρίου 9, στοά Ορφέα) είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (icsdeu@gmail.com). Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 

πάρουν οι ενδιαφερόμενοι το τηλ. 26510-68532, κα. Παππά Λαμπρίνα.  Όσες 

προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.  

6. Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης του «Διεθνούς 

Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα 

τυπικά προσόντα συμμετοχής (δικαιολογητικά συμμετοχής ν. 4 της παρούσας).  

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που θα 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι.  

7. Ισχύς Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες από 

την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές 

προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

περιγραφόμενων εργασιών 

 

8. Ισχύουσες Διατάξεις    

H διενέργεια της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
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9.  Διάρκεια Σύμβασης  

Η ισχύς του ιδιωτικού συμφωνητικού  άρχετέ από την υπογραφή  και έχει 

ισχύ ένα (1) μήνα 

 

10.  Πληρωμή  

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ θα εκδοθεί στο 

όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.  

 

11. Ποινικές Ρήτρες  

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας, μπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ν.4412/16. 

 

 

12. Προϋπολογισμός 
 

 

Είδος  

Δαπάνης  

Κ.Α  

Προϋ/μού  

Συν. Κόστος με ΦΠΑ 

Υπηρεσία που αφορά την 

πιστοποίηση του Συστήματος 

Διαχείρισης  

64.01 744€ 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 


