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Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008’’
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ο

Άρθρο 1 : Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Με την παρούσα προβλέπεται η λήψη υπηρεσιών, µε πρόσληψη εξωτερικού Συµβούλου, για την
υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου (α) στο σχεδιασµό και την εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας, καθώς
και (β) στην πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
9001/2015 και του συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.
ο

Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις:
• του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα
• του «∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006), όπως ισχύουν
σήµερα
• του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010)
• της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/68/2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήµερα
• του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ: Α/194/2010), όπως
ισχύουν σήµερα
• του άρθρου 133 του Ν.4270/2014
• του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/160/2014).
ο

Άρθρο 3 : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
∆έκα (10) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
ο

Άρθρο 4 : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν
σταθερές και αµετάβλητες.
ο

Άρθρο 5 : Προκαταβολές
∆εν χορηγείται προκαταβολή
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, 2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η συντάξασα
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ
Αρχιτέκτων Μηχ.

