ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τέρμα 4ης Οκτωβρίου
67132 ΞΑΝΘΗ
Τηλ. 2541100347 κ. Πανίδου Μαρία

ΞΑΝΘΗ: 07/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 1134

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΙΕΤΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ISO 9001:2015
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης θα δεχθεί την υποβολή
οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών από φορείς πιστοποίησης ISO 9001:2015 που
διαθέτουν πιστοποίηση ΕΣΥΔ, είτε ισοδύναμη από άλλο Φορέα, για την τριετή επιτήρηση του υπάρχοντος
πιστοποιητικού ISO 9001:2015 της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης.
Ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιήσει εξωτερική ετήσια αξιολόγηση, και

επιθεώρηση ώστε η επιχείρηση αλλά και το χημείο της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. να:
Α) μπορεί να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες οι οποίες
ικανοποιούν τις απαιτήσεις πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,
Β) μπορεί να αποδείξει το χημείο της υπηρεσίας την ικανότητα εργαστηριακών αναλύσεων νερού
και αποβλήτων, και
Γ) επιδιώκει την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής
του συστήματος, διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για την συνεχή
βελτίωσή του και για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών και τις
εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.:
Αναγκαία προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει προσφέρει την παρελθούσα
πενταετία υπηρεσίες ως φορέας πιστοποίησης σε κάποια άλλη αναθέτουσα αρχή ή
οικονομικό φορέα για την ανανέωση του πιστοποιητικού του ISO. Η συνεργασία αυτή θα
επιβεβαιωθεί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής/ού.
Προϋπολογισμός Κόστους Πλέον ΦΠΑ για ένα έτος: 650,00€ συνολικό κόστος τριετίας 1.950,00€
για την πιστοποίηση της επιχείρησης και
Προϋπολογισμός Κόστους Πλέον ΦΠΑ για ένα έτος: 650,00€ συνολικό κόστος τριετίας 1.950,00€
για την πιστοποίηση του χημείου
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 61.90.01.0003 και 54.00.61.0023 των προϋπολογισμών της κάθε
τρέχουσας χρονιάς.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
βάσει τιμής, για κάθε πιστοποίηση, όπως θα αναγράφεται στο πεδίο Οικονομική Προσφορά του
συνημμένου Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς.
Τυχόν έξοδα αποστολής στην υπηρεσία και όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον
μειοδότη. Κατά την εξόφληση του τιμολογίου οφείλεται η προσκόμιση των δικαιολογητικών
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι οικονομικές προσφορές θα είναι έγκυρες εφόσον υποβληθούν είτε ταχυδρομικά, είτε με
τηλεομοιοτυπία, είτε ιδιοχείρως έως τις 14-03-2019 ημέρα Πέμπτη 2019 ώρα 14:00 στο
Γραφείο Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης συμπληρωμένες πλήρως στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Τέρμα 4ης Οκτωβρίου Ξάνθη
Γραφείο 1
Τηλέφωνο: 2541027979-2541100347
Τηλεομοιοτυπία 2541066961
Email1: mpanidou@deyaxanthis.gr
Με την ανάληψη καθηκόντων του μειοδότη, θα προσκομιστεί η Υπεύθυνη Δήλωση με το
ίδιο κείμενο που συνοδεύει την οικονομική προσφορά του, με γνήσιο υπογραφής του νομίμου
εκπροσώπου που παρείχε ο ανάδοχος τις υπηρεσίες του τη τελευταία πενταετία..
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Σδρέβανος Μαρίνος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ημερομηνία ___/____/2019
Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Παροχή υπηρεσιών τριετής επιτήρησης για τη διατήρηση του
πιστοποιητικού ISO 9001 της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. από φορέα πιστοποίησης σε ISO
9001

1.950,00 €

Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Παροχή υπηρεσιών τριετής επιτήρησης για τη διατήρηση του
πιστοποιητικού ISO 9001 του χημείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. από φορέα
πιστοποίησης σε ISO 9001

1.950,00 €

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ολογράφως

(Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
Ολογράφως

(Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο)

Προσφερόμενη Τιμή
τριετίας επιχείρησης

Προσφερόμενη Τιμή
τριετίας χημείου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ___________________________ με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
_________________
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
της
επιχείρησης
(εταιρία)______________________________________________________
με
ΑΦΜ_____________________________ ή ως αυτοαπασχολούμενος στην ατομική μου
επιχείρηση με ΑΦΜ_____________________________ (σβήνεται ότι δεν ισχύει) δηλώνω ότι
έλαβα πλήρη γνώση για τις υποχρεώσεις του φορέα πιστοποίησης για την τριετή επιτήρηση του
πιστοποιητικού ISO 9001:2015 της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και είμαι σε θέση να πραγματοποιήσω όλες
τις δράσεις όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.
1134/07-03-2019. Έχω προσφέρει υπηρεσίες φορέα πιστοποίησης σε …………………….. την
τελευταία πενταετία. Ενδεικτικά αναφέρω ____________________. Θα προσκομίσω βεβαίωση
της παραπάνω αναθέτουσας αρχής ή οικονομικού φορέα που πιστοποιεί την συνεργασία και τα
δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά την επιλογή μου ως φορέα
πιστοποίησης. Τυχόν έξοδα αποστολής στην υπηρεσία και όλες οι νόμιμες κρατήσεις με
βαρύνουν.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

