
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 103376/ 
2-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ 
  
Στο παράρτημα Α (όροι υποβολής προσφοράς) : 
 
1. Στην παράγραφο 13 ορίζεται ως χρόνος παράδοσης 120 ημέρες. Τι ακριβώς παράδοση; 
Μήπως εννοεί ολοκλήρωση του έργου; Ή αφορά παράδοση τεκμηρίωσης; 
 
Η παράγραφος αφορά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που αναφέρονται στην 
προκήρυξη συμπεριλαμβανομένης και της επιθεώρησης από το Φορέα Πιστοποίησης για την 
πιστοποίηση του ενιαίου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.  
 
Στο παράρτημα Β (προδιαγραφές έργου) : 
 
2. Στην παράγραφο 2 η «εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού» (στην πραγματικότητα και 
με βάση το ISO 9001 του προσωπικού) που θα γίνει; Στις εγκαταστάσεις του ΕΟΦ; Σε μία 
εκπαίδευση και με την συμμετοχή πόσων ατόμων; Πως η επιτροπή παραλαβής θα θεωρήσει 
ικανοποιητική την εκπαίδευση; 
 
Το σύνολο των εκπαιδεύσεων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.  
Το προσωπικό που θα εκπαιδευτεί θα είναι αυτό, το οποίο καλείται να λειτουργήσει βάσει  
του ενιαίου συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Το προσωπικό που θα εκπαιδευτεί θα είναι  
15 υπάλληλοι για 15 ώρες τουλάχιστον. Οι εκπαιδεύσεις θα τεκμηριωθούν με υπογεγραμμένο 
από τους συμμετέχοντες πρακτικό καθώς και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις 
εκπαιδεύσεις.   
 
3. Στην παράγραφο 3 αναφέρει: «Ανάλυση κάθε δραστηριότητας και αναγνώριση των 
διασυνδέσεων με τις υπόλοιπες.» Τι εννοεί με το «κάθε δραστηριότητας» και πως ακριβώς 
πρέπει να υλοποιηθεί η διασύνδεση με τις υπόλοιπες; Πως η επιτροπή παραλαβής θα 
αξιολογήσει το παραδοτέο; Ο υπηρεσιακός οργανισμός δεν αρκεί; 
 
Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων Διευθύνσεων διασφαλίζοντας μια συνοχή στο έργο τους στο 
σύνολό τους ώστε το σύστημα να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο εκπληρώνοντας έτσι τόσο το 
σκοπό του Οργανισμού όσο και τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 
που διέπει τη λειτουργία του. Η επιτροπή παραλαβής θα αξιολογήσει την επάρκεια του 
συστήματος βάσει της έκθεσης που θα συνταχθεί από το Φορέα Πιστοποίησης.  
 
4. Στην ενότητα 4, από τη στιγμή που δεν ορίζεται ο χρόνος κατάθεσης της τεκμηρίωσης από το 
Σύμβουλο αλλά μόνο ο συνολικός χρόνος συνεργασίας, για πόσο χρόνο θα γίνεται η πιλοτική 
εφαρμογή; 
 
Η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του Φορέα 
Πιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη πως οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις διαθέτουν ήδη τεκμηρίωση 
για το σύνολο των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων.  
 
5. Στην παράγραφο 5 τις τυχόν τροποποιήσεις θα τις αποφασίζει μόνο ο Σύμβουλος ή και οι 
εμπλεκόμενοι υπάλληλοι; Και τίνος η γνώμη θα επικρατεί σε περίπτωση διαφωνίας; 
 
Οι τυχόν τροποποιήσεις θα προκύψουν μετά από συνεννόηση του Συμβούλου και των 
Υπευθύνων των εμπλεκομένων Διευθύνσεων. Τυχόν διαφωνίες θα επιλύονται από τη Διοίκηση 
του Οργανισμού.  
 



 

 

6. Στην παράγραφο 7 όπου ζητείται ενημέρωση – Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού 
σε πόσα group των πόσων ατόμων θα γίνει η εκπαίδευση; Μπορεί να θεωρηθεί σαν εκπαίδευση 
η ενημέρωση από το σύμβουλο στο εμπλεκόμενο προσωπικό κατά τις επισκέψεις του; Πως η 
επιτροπή παραλαβής θα θεωρήσει ικανοποιητική την εκπαίδευση; 
 
Παρακαλώ βλέπε απάντηση στην ερώτηση 2.  
 
7. Στην παράγραφο 8 αναφέρει: «Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει εφαρμογή, η οποία θα περιέχει το 
σύνολο των διαδικασιών και του εγχειριδίου σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μην απαιτείται 
διανομή έντυπης μορφής εγγράφων, μειώνοντας την γραφειοκρατία του Συστήματος». Εδώ η 
απαίτηση είναι για software διαχείρισης εγγράφων; Και αν ναι με ποιες προδιαγραφές; 
Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απαίτηση. 
 
Σκοπός της εφαρμογής θα είναι καθαρά η διακίνηση των εγγράφων στις εμπλεκόμενες 
Διευθύνσεις και όχι η καταγραφή στοιχείων που απαιτούνται από το σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας. Οι προδιαγραφές του συστήματος αυτού θα πρέπει να προταθούν από τον Σύμβουλο 
και να γίνουν αποδεκτές από τον Οργανισμό κατά την υποβολή της προσφοράς σας.  
 
8. Στην παράγραφο 10 ζητείται η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων από το σύμβουλο. Με 
ποιόν τρόπο θα αξιολογηθεί η ικανότητα του Συμβούλου να διεξάγει εσωτερικές επιθεωρήσεις; 
(από πουθενά δεν προκύπτει πως ένας σύμβουλος γνωρίζει το πρότυπο  ISO 19011 που 
παρέχει τις οδηγίες για διεξαγωγή επιθεωρήσεων, παρά μόνο αν είναι και επιθεωρητής). Επίσης 
ποιος θα ορίσει το πλήθος των εσωτερικών επιθεωρήσεων που απαιτούνται; 
 
Ο Σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει επάρκεια στην εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων, η οποία 
να είναι αποδεκτή από το Φορέα Πιστοποίησης. Η επάρκεια αυτή θα πρέπει να τεκμηριώνεται 
μέσω σχετικών πιστοποιητικών από αρμόδιους φορείς ή σχετική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση η 
επάρκεια του Συμβούλου ως προς την εκτέλεση των επιθεωρήσεων θα πρέπει να είναι αποδεκτή 
από το Φορέα Πιστοποίησης. Ο αριθμός των εσωτερικών επιθεωρήσεων θα πρέπει να είναι 
τέτοιος ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου.  
 
9. Στην παράγραφο 11 απαιτείται η παρουσία και υποστήριξη κατά την επιθεώρηση 
πιστοποίησης. Απαιτείται και η υποστήριξη κατά την άρση των τυχόν μη-συμμορφώσεων; 
 
Ο Σύμβουλος θα χρειαστεί να συμβάλλει στην άρση των τυχόν μη συμμορφώσεων στο βαθμό 
που τα ευρήματα αυτά αφορούν την τεκμηρίωση του συστήματος και τη σωστή εφαρμογή του.  
                  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ : 
Α. Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ( ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)   
ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.   
Β. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ  
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
( ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ). 
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