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Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή  Αναδόχου για  την Επαναπιστοποίηση του 

εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 
9001:2008. 

 

 

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., προβαίνει σήμερα, 06/06/2014, σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για 
την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008», στο πλαίσιο ενεργοποίησης και υποστήριξης 
μέτρων και δράσεων των προγραμμάτων που υλοποιεί για την τρέχουσα περίοδο, με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά.  

Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελεί η ανανέωση της έκδοσης του πιστοποιητικού ποιότητας της 
εταιρείας (ISO 9001:2000) και η διενέργεια των εξωτερικών επιθεωρήσεων του συστήματος για την 
επόμενη τριετία, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2008. Επίσης, ο ανάδοχος 
του έργου θα πρέπει να συνεργαστεί με την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., για την παροχή κατευθύνσεων – 
προτάσεων βελτίωσης ή αναμόρφωσης του υφιστάμενου συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται.  

Προϋπολογισμός 3.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.,  

με δυνατότητα έκπτωσης επί του προτεινόμενου ποσού 

Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα κάτωθι: 

o Οικονομική Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το κόστος για το εν λόγω έργο σε τιμές: πλέον 
ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και συνολικού κόστους. 

o Συνοπτική αναφορά στην υλοποίηση αντιστοίχων έργων. 

Δικαίωμα υποβολής σχετικής προσφοράς έχουν νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πληρούν τις παρακάτω 
απαιτήσεις:  

o έχουν αντικείμενο  απασχόλησης, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, την έκδοση 
πιστοποιητικών ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2008. 

o είναι διαπιστευμένοι για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών από το Ε.Σ.Υ.Δ. Α.Ε. ή από 
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (Εuropean 
Cooperasion for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00., στα γραφεία της Εταιρείας, Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία της ΑΧΑΪΑ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, τ.κ. 250 01, Καλάβρυτα, 
έως την παραπάνω ημερομηνία. 

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν 
αξιολογούνται.    

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Λαμπροπούλου 
Ελένη (τηλ. 26920 – 24442-3). 

 

Για την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ 

Δήμαρχος Καλαβρύτων 
 

 
                            

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 


