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Κάθε Ενδιαφερόμενο

“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ανανέωσης,
Συμπλήρωσης και Προετοιμασίας Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO
9001:2015”
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ.) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
καταθέσει την προσφορά του που αφορά στην προετοιμασία και πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ΟΣΕΘ . Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, βάσει του
Ν.4412/2016. Το ενδεικτικό κόστος δαπάνης ποσού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό Προϋπολογισμού 61.00.03 με την ένδειξη “Αμοιβές οργανωτών-μελετητών-ερευνητών” του προϋπολογισμού του ΟΣΕΘ για το οικονομικό έτος 2019.
Α. Αντικείμενο της πρόσκλησης
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών σε θέματα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης
του Συστήματος Διαχείρισης της ΟΣΕΘ ΑΕ καθώς και Έκδοση Πιστοποιητικού εναρμόνισης με το πρότυπο ISO 9001:2015 για την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του φορέα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε
δύο (2) φάσεις:
Φάση Α: Ανανέωση & Συμπλήρωση Συστήματος Διαχείρισης
Σε αυτήν την φάση εκπονούνται οι διεργασίες, διαδικασίες και έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης,
επικοινωνούνται στην Διοίκηση του ΟΣΕΘ τα αντίστοιχα εγχειρίδια και ενημερώνεται-εκπαιδεύεται το
προσωπικό του ΟΣΕΘ σχετικά με την εφαρμογή τους.
Φάση Β: Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας
Σε αυτή τη φάση παρακολουθείται η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης από τον Ανάδοχο και
παρέχεται υποστήριξη στον ΟΣΕΘ σε όλες τις διαδικασίες μέχρι την τελική έκδοση του πιστοποιητικού
εναρμόνισης με το πρότυπο ISO 9001:2015.
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Β. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email info@oseth.com.gr ή εντύπως σε
σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 25-04-2019 στο πρωτόκολλο του ΟΣΕΘ στη διεύθυνση “Αγροτεμάχιο 51, Κτίριο Β1, Ganas & Ganas, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης”. Κριτήρια για την κατακύρωση
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της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και η διασφάλιση της
παροχής και της ποιότητας της ζητούμενης υπηρεσίας. Σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του υποψήφιου Αναδόχου (επωνυμία και επαγγελματική ιδιότητα, ΑΦΜ και ΔΟΥ,
διεύθυνση, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, email). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιονδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτονται. Αν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη
από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Για τη σύγκριση των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η
τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Γ. Σύναψη και Διάρκεια Σύμβασης
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει:
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή άλλο επίσημο κατάλογο επαγγελματιών.
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Δ. Διαδικασία Πληρωμής-Προμήθειες
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.
Το ενδεικτικό κόστος δαπάνης ποσού 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ, θα καταβάλλεται ως εξής :
-

60% της συνολικής αμοιβής με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης και

-

40% της συνολικής αμοιβής με την ολοκλήρωση Β’ Φάσης και την παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών

ιωάννης τσιωνάς
διευθύνων σύμβουλος

