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Υποβολή προτάσεως συνεργασίας
για την μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

κατά ISO 9001:2008
σε μικροβιολογικά εργαστήρια

Σας καταθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση η οποία αφορά στην εφαρμογή και εγκατάσταση
Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001:2008 και απευθύνεται αποκλειστικά σε
μικροβιολογικά εργαστήρια.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές
πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Λαδάς Γιώργος
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Η εμπειρία της Taseis Management ΕΠΕ

Η εταιρεία μας (έχοντας πολυετή προϋπηρεσία στον χώρο των Συστημάτων Διαχείρισης)
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία να φέρει εις πέρας κάθε σχετικό έργο, σύμφωνα με
οποιοδήποτε πρότυπο ISO, σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως δραστηριότητας.

Η Taseis Management ΕΠΕ:

 Έχει πολυετή προϋπηρεσία στον χώρο των Συμβουλευτικών υπηρεσιών
 Έχει μεγάλη εξειδίκευση στα συστήματα Διαχείρισης καθώς απασχολεί για τον λόγο
αυτό ικανά άτομα με μεγάλη εμπειρία
 Συνεργάζεται με όλους τους φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, με ποσοστό 100% στις επιτυχείς Πιστοποιήσεις
 Έχει αναπτύξει Συστήματα Διαχείρισης σε εταιρείες εμπορικές, παραγωγικές, παροχής
υπηρεσιών, ξενοδοχειακές μονάδες, ανακύκλωσης, βιοτεχνίες κ.λ.π.
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Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η επισκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης και η ενσωμάτωση των
υπαρχουσών διαδικασιών της επιχείρησης, στις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας που
θα εγκατασταθεί ,
το οποίο:
1. Θα είναι απολύτως λειτουργικό και αφομοιώσιμο στην υφιστάμενη λειτουργία της
Επιχείρησης
2. Θα έχει ως πεδίο εφαρμογής το υποδεικνυόμενο από την επιχείρηση φάσμα
δραστηριοτήτων είτε του συνόλου είτε του υποσυνόλου αυτής.
3. Θα περιέχει όλα τα «δομικά στοιχεία», όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα
πρότυπα. Δηλαδή:
 Έντυπα, Διαδικασίες, Θέσεις Εργασία, Οδηγίες Εργασίας
 Ευθύνη της Διοίκησης
 Ευθύνες, Αρμοδιότητες και Επικοινωνία
 Δομή & Διαχείριση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης
 Έλεγχος Διεργασιών Παραγωγικής Διαδικασίας
 Προληπτικές & Διορθωτικές Ενέργειες
 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Λοιπά στοιχεία ανάλογα με τα επιλεχθέντα πρότυπα
4. Θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας
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Περιγραφή του ISO 9001
Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) εξασφαλίζει στην εταιρία
αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την διαρκή προσπάθειά της για Συνεχή Βελτίωση των
παρεχομένων Προϊόντων και Υπηρεσιών της.
Επιπλέον η Πιστοποίηση, εξασφαλίζει στην εταιρία πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που
προκύπτουν από τις διορθωτικές παρεμβάσεις καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης και
ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την Ομάδα των Επιθεωρητών.
Από το 1988 και μετά, αλλά κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των ελληνικών
επιχειρήσεων για πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς τους αυξάνεται. Οι λόγοι που
οδηγούν μια επιχείρηση στην πιστοποίηση του συστήματος ποιότητάς της αλλά και τα οφέλη
που μπορεί να αποκομίσει από την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου είναι μεταξύ άλλων :













Η εφαρμογή της σειράς προτύπων ISO 9000 γίνεται πλέον υποχρεωτική για πολλούς
προμηθευτές που είναι υποκατασκευαστές μεγάλων εταιρειών, ειδικά στους τομείς
των ηλεκτρονικών, των υπηρεσιών και των κατασκευών.
Όλο και περισσότεροι πελάτες ζητούν οι προμηθευτές τους να έχουν τα συστήματα
ποιότητάς τους πιστοποιημένα και καταχωρημένα στο Μητρώο Κατασκευαστών
(Registrars) σύμφωνα με τo πρότυπo ISO 9001.
Η διεθνής αναγνώριση της πιστοποίησης κατά ISO 9000 προβάλλει την εταιρεία και
χρησιμοποιείται σαν στοιχείο ανταγωνισμού και marketing.
Εταιρίες, που ήδη έχουν τα δικά τους αυστηρά συστήματα ελέγχου ποιότητας, όπως
εμπορικές με διεθνή σήματα και παροχής υπηρεσιών, υιοθετούν επίσης τη σειρά
προτύπων ISO 9000, ως ένα πρόσθετο ευαπόδεικτο σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
Μελετώντας το εγχειρίδιο ποιότητας ενός προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να
επαληθεύσει αν η οργάνωση του προμηθευτή είναι σύμφωνη με το πρότυπο. Οι
εταιρείες που προμηθεύουν κακής ποιότητας προϊόντα η υπηρεσίες δεν είναι σε θέση
να συντάξουν και να εφαρμόσουν ένα εγχειρίδιο ποιότητας. Έτσι, η διαδικασία
πιστοποίησης θα διευκολύνει τη διάκριση μεταξύ προμηθευτών προϊόντων καλής και
κακής ποιότητας.
Η διαμόρφωση των συνθηκών της αγοράς θα γίνεται πλέον μόνο από εταιρείες οι
οποίες έχουν συμφέρουσες τιμές και μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν ένα
σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000.
Στο μέλλον ουσιαστικά κάθε συμφωνία αγοράς ή συμβόλαιο από την ευρωπαϊκή
βιομηχανία, τα ινστιτούτα και τις κυβερνήσεις θα περιλαμβάνει μια γενική απαίτηση
ότι ο πωλητής θα μπορεί να αποδεικνύει ότι εφαρμόζει τη σειρά προτύπων ISO 9000.
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Οι εταιρείες που δεν μπορούν να αποδείξουν την εφαρμογή μάλλον θα αποκλειστούν
από επιχειρηματικές εργασίες στην Ευρώπη.
Η επιτυχής υιοθέτηση ενός προτύπου ποιότητας προετοιμάζει την επιχείρηση για την
εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
Όλοι γνωρίζουμε εταιρίες που διαφημίζουν ότι τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που
προσφέρουν στο ευρύ κοινό είναι ποιοτικά/κές και φέρουν πιστοποίηση ISO.
Η ορολογία ISO αναφέρεται στον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων, που ιδρύθηκε το 1947 στη
Γενεύη, Ελβετία, και σήμερα αριθμεί πάνω από εκατό κράτη μέλη παγκοσμίως.
Μέλος της μεγάλης οικογένειας του ISO είναι και το πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο
περιγράφει τις απαιτήσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας, όπου κάθε
οργανισμός θα μπορεί να αξιολογεί, να επικυρώνει και να αποδεικνύει την ικανότητά του να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις κανονιστικές απαιτήσεις, όμοια και
των δικών του.
Αυτό το Διεθνές Πρότυπο προάγει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης ως διεργασία όταν
αναπτύσσεται, όταν τίθεται σε εφαρμογή ένα ΣΔΠ και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά
του, ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών, μέσω της ικανοποίησης των
απαιτήσεων τους.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για ένα ΣΔΠ, βασισμένο σε διεργασίες, είναι γνωστή ως
«Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Ενεργώ» (ΣΕΕΕ). Οι απαιτήσεις αυτού του Διεθνούς Προτύπου,
καλύπτουν όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτου μεγέθους και τύπου Οργανισμού, και
τύπου προϊόντος.
Κάθε Σύστημα Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικά ένα Σύστημα Διοίκησης που στοχεύει στην
συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που καθορίζουν την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την προαγωγή
της ικανοποίησης των πελατών της επιχείρησης. Διασφάλιση Ποιότητας είναι όλες οι
σχεδιασμένες και συστηματικές δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόζονται στα πλαίσια ενός
Συστήματος Ποιότητας και αποδεικνύονται, όταν αυτό απαιτείται, προκειμένου να παρέχεται
επαρκής εμπιστοσύνη ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για
ποιότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε Σύστημα Ποιότητας διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
που αφορούν στα παρακάτω:
 προσέγγιση λειτουργίας της επιχείρησης,
 πεδίο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας,
 τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας.
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Γενική αρχή που διέπει τον τρόπο προσέγγισης λειτουργίας της επιχείρησης στα συστήματα
ποιότητας είναι η περιγραφή των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μέσω της έννοιας της
διαχείρισης διεργασιών (process management). Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε δραστηριότητα
που χρησιμοποιεί πόρους και στην οποία ασκείται διοίκηση με σκοπό την απορροή
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων νοείται ως διεργασία (process).
Το πεδίο εφαρμογής ενός συστήματος ποιότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές
ενότητες επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (οι οποίες εξειδικεύονται ανάλογα με την
λειτουργία της κάθε επιχείρησης):
 Διοικητική Λειτουργία
 Διαχείριση

Πόρων
 Υλοποίηση Προϊόντος/Υπηρεσίας
 Μετρήσεις/ Συνεχής Βελτίωση
Η τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας καθορίζεται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με το
επίπεδο λεπτομέρειας, τα οποία είναι:













Εγχειρίδιο Ποιότητας: Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο τεκμηρίωσης του συστήματος
ποιότητας. Περιέχει το σύνολο των αρχών διοίκησης ποιότητας που εξειδικεύουν τις
γενικές απαιτήσεις των προτύπων στην λειτουργία της επιχείρησης.
Διαδικασίες Ποιότητας: Αποτελούν το δεύτερο επίπεδο τεκμηρίωσης κατά το οποίο οι
αρχές διοίκησης ποιότητας μεταφράζονται σε ροή ενεργειών σε διατμηματικό επίπεδο.
Οδηγίες Εργασίας - Έντυπα Επικοινωνίας: Αποτελούν το τρίτο επίπεδο τεκμηρίωσης. Οι
Οδηγίες Εργασίας περιγράφουν εξειδικευμένες μεθόδους και πρακτικές εργασίας οι
οποίες είτε αποτελούν εργασίες ρουτίνας μεμονωμένων τμημάτων της επιχείρησης είτε
εμπεριέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία ης επιχείρησης. Τα Έντυπα Επικοινωνίας
αποτελούν το κύριο μέσο τεκμηρίωσης της διακινούμενης πληροφορίας κατά την
υλοποίηση των διαδικασιών και διακρίνονται σε αναφορές και τυποποιημένα έντυπα.
Για την εφαρμογή του μοντέλου «Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω- Ενεργώ» (ΣΕΕΕ),
ακολουθούμε τα παρακάτω βασικά στάδια υλοποίησης :
καθιερώνουμε τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι απαραίτητες
για να παραχθούν αποτελέσματα σε συμφωνία με τις απαιτήσεις και τις πολιτικές του
οργανισμού σας,
θέτουμε σε εφαρμογή τις διεργασίες,
παρακολουθούμε και μετρούμε τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις πολιτικές, τους
αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το προϊόν και εκθέτουμε τα
αποτελέσματα, και
προσφέρουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες έτσι ώστε να αναλαμβάνονται δράσεις για τη
διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών
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Στάδια υλοποίησης του έργου

Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί αν και εφόσον αυτό ζητηθεί από την
επιχείρηση.
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Οικονομικοί όροι

Εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008
Περίπτωση 1η
Το ανωτέρω έργο προσφέρεται στην τιμή των 680 € εφόσον το μικροβιολογικό εργαστήριο
απασχολεί έως 3 άτομα, στην οποία πρέπει να προστεθούν και οι νόμιμες επιβαρύνσεις
(Φ.Π.Α 23%).
.
Περίπτωση 2η
Το ανωτέρω έργο προσφέρεται στην τιμή των 900 € εφόσον το μικροβιολογικό εργαστήριο
απασχολεί 4 – 5 άτομα, στην οποία πρέπει να προστεθούν και οι νόμιμες επιβαρύνσεις
(Φ.Π.Α 23%).
Περίπτωση 3η
Το ανωτέρω έργο προσφέρεται στην τιμή των 1.150 € εφόσον το μικροβιολογικό εργαστήριο
απασχολεί 6-8 άτομα, στην οποία πρέπει να προστεθούν και οι νόμιμες επιβαρύνσεις
(Φ.Π.Α 23%).
Περίπτωση 4η
Το ανωτέρω έργο προσφέρεται στην τιμή των 1.600 € εφόσον το μικροβιολογικό εργαστήριο
απασχολεί περισσότερα από 8 άτομα, στην οποία πρέπει να προστεθούν και οι νόμιμες
επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α 23%).
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 Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται το κόστος Πιστοποίησης από τον φορέα
που θα επιλεγεί από την εταιρεία.
 Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά του Συμβούλου
(αναφέρεται σε περίπτωση που η επιχείρηση βρίσκεται εκτός Αττικής και δεν
υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης με συμβούλους από την περιοχή σας. Στις
περιπτώσεις αυτές, η αποζημίωση των οδοιπορικών θα ορίζεται κατόπιν αμοιβαίας
συνεννόησης.
 Σημείωση: Εφόσον, προκύψουν επιπλέον συνεργασίες στην εκάστοτε περιοχή οι
επιχειρήσεις δεν θα χρεωθούν με τα οδοιπορικά του συμβούλου.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε ότι η εταιρεία μας εγκαθιστά συστήματα ποιότητας
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του εργαστηρίου σας και όχι Copy Paste, δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.

Για κάθε πακέτο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να καταβληθεί μία προκαταβολή σε ποσοστό 40
% του αντίστοιχου κόστους (ενώ το υπόλοιπο 60 % θα καταβληθεί με την θετική εισήγηση
του φορέα πιστοποίησης για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ισχύς προσφοράς

Η προσφορά ισχύει για 03 (τρείς) μήνες από την ημερομηνία υποβολής.
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