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Σέρρες, 30 Απριλίου 2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επαναπιστοποίηση των συστημάτων 
Διαχείρισης  

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι προτίθεται 
να αναθέσει την επαναπιστοποίησης των συστημάτων Διαχείρισης τα οποία εφαρμόζει σύμφωνα 
με τα πρότυπα ΙSO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008. Ειδικότερα οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται είναι οι εξής: 

Αρχική επιθεώρηση (επαναπιστοποίηση), αποτελούμενη από την επιθεώρηση για το Στάδιο 1 
(αναφερόμενη εφεξής ως Stage 1) και την επιθεώρηση για το Στάδιο 2 (αναφερόμενη εφεξής 
ως Stage 2). Η επιτυχής ολοκλήρωση του Stage 2 οδηγεί στην έκδοση των πιστοποιητικών 

Ακολουθούν δυο (2) ετήσιες επιτηρήσεις. Η πρώτη πραγματοποιείται σε διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Stage 2. Η δεύτερη 
πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την προηγούμενη 
επιθεώρηση. 

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει έως το ύψος των #3.000,00€# πλέον Φ.Π.Α. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι φορείς είναι πιστοποιημένοι από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ.  που αποτελεί τον από αρμόδιο οργανισμό, επίσημης 
αναγνώρισης ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με 
αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει κατά  την υπογραφή της σύμβασης να αποδείξει την μη ύπαρξη 
του κωλύματος συμμετοχής του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 προσκομίζοντας στην ημερομηνία 
που θα καθορίσει η αναθέτουσα αρχή τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 80 
του Ν. 4412/2016 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά 
τους, μέχρι την Δευτέρα 7/5/2018 και ώρα 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν 
εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα τηλ. 
2321064402 & 2321064403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Ελένη 
Τριανταφύλλου. 

Με εντολή προέδρου  
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