
 
 

 

 

Προσ κάκε ενδιαφερόμενο. 

Στα πλαίςια αναηιτθςθσ εναλλακτικϊν προςφορϊν για τθν πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2008, 

των εργαςτθρίων των μελϊν και ςυνεργατϊν μασ, ζχουμε αναρτιςει τθν ακόλουκθ ανοιχτι 

αναηιτθςθ προςφορϊν. 

Το ςφςτθμα το οποίο κα αναπτυχκεί κα πρζπει να ικανοποιεί εκτόσ από τισ παραγράφουσ του 

προτφπου, και όλεσ τισ παραγράφουσ απαιτιςεων όπωσ αυτζσ προκφπτουν από το πλαίςιο-

ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ  του ΕΟΠΥΥ, όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν ςελίδα 

http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index  

Ο υποψιφιοσ πάροχοσ – ςυνεργάτθσ ο οποίοσ κα επιλεγεί πρζπει να περιλαμβάνει ςτθν 

προςφορά του  τα παρακάτω: 

1. Πιςτοποίηςη τθσ εταιρίασ του  και διαπίςτευςθ  του φορζα πιςτοποίθςθσ, από το ΕΣΥΔ 
ι άλλον φορζα διαπίςτευςθσ του εξωτερικοφ. 

 
2. Πλήρησ ευθφνη για τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ για το οποίο εκτόσ από τθν αρχικι 

ανάπτυξι του, κα βοθκά με τθν εμπειρία του ςτθν επίλυςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν 
ποιότθτα, τα οποία εμφανίηονται ςτο εργαςτιριο. Αυτό κα γίνεται με τακτζσ επαφζσ 
τόςο τθλεφωνικζσ όςο και φυςικζσ επιςκζψεισ (τουλάχιςτον 2 φυςικζσ επιςκζψεισ ςτθν 
διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ και μζχρι τθν αρχικι πιςτοποίθςθ).  

 
3. 1 τουλάχιςτον ΕΣΗΙΑ εςωτερική επιθεώρηςη για τα επόμενα ζτθ. 

 

Η πρόταςθ ςυνεργαςίασ  κα αναλφεται ςε 2 ενότητεσ  ανάλογα με το αν απευκφνεται ςε 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ  ι ςε ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ  τα οποία κα πιςτοποιθκοφν με 
group certification 

 
ΕΝΟΣΗΣΑ 1. Μεμονωμζνο εργαςτήριο 
 
Η προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτο κόςτοσ : 
 

 Τπηρεςίεσ ςυμβοφλου (όπωσ περιγράφονται ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ) 

 Κόςτοσ πιςτοποίηςησ ( κα πρζπει να περιλαμβάνεται και το κόςτοσ του φορζα 
πιςτοποίθςθσ). 

  Κόςτοσ φυςικισ παρουςίασ και όςων εργατοωρϊν είναι απαραίτθτεσ  για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ και πιςτοποίθςθσ του εργαςτθρίου 

  Κόςτοσ φυςικισ παρουςίασ του ςυμβοφλου για τουλάχιςτον μία εργατοθμζρα 
ανά ζτοσ μετά το πρϊτο ζτοσ 

  Στισ προδιαγραφζσ περιλαμβάνεται και θ απαίτθςθ για μζγιςτο χρόνο 
πιςτοποίθςθσ το διάςτθμα των  2 μθνϊν.  
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
ΕΝΟΣΗΣΑ 2. Ομάδα εργαςτηρίων 
 
Η ομάδα αυτι κα περιλαμβάνει 20 εργαςτιρια κάκε φορά, με άγνωςτθ γεωγραφικι διαςπορά 
ςε όλθ τθν Ελλάδα 
 
Η προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτο κόςτοσ : 
 

o Υπθρεςίεσ ςυμβοφλου (όπωσ περιγράφονται ςτισ προθγοφμενεσ 
παραγράφουσ). 

o  Κόςτοσ πιςτοποίθςθσ (κα πρζπει να περιλαμβάνεται και το κόςτοσ του φορζα 
πιςτοποίθςθσ) 

o Κόςτοσ φυςικισ παρουςίασ και όςων εργατοωρϊν οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ 
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ και  πιςτοποίθςθσ του εργαςτθρίου 

o  Κόςτοσ φυςικισ παρουςίασ του ςυμβοφλου για τουλάχιςτον μία εργατοθμζρα 
ανά ζτοσ μετά το πρϊτο ζτοσ 

o Στθν δεφτερθ αυτι ενότθτα, κα βοθκοφςε αν το κόςτοσ μετακίνθςθσ τόςο των 
ςυμβοφλων όςο και του φορζα μποροφςε να εκφραςτεί ςαν ποςοςτό επί του 
κόςτουσ, ι ςε πίνακα ανάλογα με τθν γεωγραφικι κατανομι (π.χ. Βόρεια 
Ελλάδα, Πελοπόννθςοσ…). 

o Στισ προδιαγραφζσ περιλαμβάνεται και θ απαίτθςθ για μζγιςτο χρόνο 
πιςτοποίθςθσ τουσ 2 μινεσ από τθν ςτιγμι τθσ ςυμπλιρωςθσ των 20 μελϊν τθσ 
ομάδασ. 

 
 
 
 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
Η οικονομικι πρόταςθ να είναι ολοκλθρωμζνθ και να περιλαμβάνει ςε κάκε περίπτωςθ το 
κόςτοσ για όλεσ τισ αναγραφόμενεσ παραμζτρουσ. 
 
 


