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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ ΑΠΟ ΙSO/IEC 17025: 2005 ΣΤΟ ISO/IEC 
17025:2017 ME (CPV:85312300-2) 

 

Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών (ΤΕΑ) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων που εδρεύει στην 
Λυκόβρυση Αττικής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 
ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την μετάβαση στην νέα έκδοση  
ISO/IEC 17025:2017, για τις ανάγκες του διαπιστευμένου εργαστηρίου του ΤΕΑ από τον ΕΣΥΔ, 
κατά το Πρότυπο  ISO/IEC 17025:2005 με αριθμό Πιστοποιητικού Διαπίστευσης 525-3. 
Το έργο του εξωτερικού συμβούλου που θα αναλάβει την μετάβαση του εργαστηρίου του ΤΕΑ από 
το ISO/IEC 17025:2005 στο ISO/IEC 17025:2017, αφορά την υλοποίηση των παρακάτω 
προδιαγραφών: 
 

1. Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει όλες τις αλλαγές που απαιτούνται στο υπάρχων Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του ΤΕΑ. 

2. Να καταρτίσει και να υλοποιήσει κατάλληλη εκπαίδευση στο υπάρχων προσωπικό του ΤΕΑ, 
δεδομένου ότι ορισμένοι υπάλληλοι δεν έχουν καμία εμπειρία στο ISO/IEC 17025:2005. 

3. Να παραστεί την ημέρα κατά την οποία ο ΕΣΥΔ θα επιθεωρήσει-αξιολογήσει το εργαστήριο 
του ΤΕΑ προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά για την μετάβαση από το πρότυπο ISO/IEC 
17025:2005 στο ISO/IEC 17025:2017.  

4. Να έχει ενεργή συμμετοχή στην άρση των μη- συμμορφώσεων του εργαστηρίου του ΤΕΑ 
όπως θα προκύψουν και θα καταγραφούν κατά την ανωτέρω επιθεώρηση-αξιολόγηση από 
τον Ε.ΣΥ.Δ.   

5. Να προτείνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα την οποία κρίνει χρήσιμη και 
απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση του εργαστήριου του ΤΕΑ από 
το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005 στο ISO/IEC 17025:2017. 

 
Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που 
θα τηρεί τις παραπάνω προδιαγραφές και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο της 
Διαπίστευσης  σύμφωνα με το ISO 17025. 
 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 Επωνυμία : Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «Δήμητρα»/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 Διεύθυνση: Σοφοκλή Βενιζέλου 1, ΤΚ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής. 

 Τηλέφωνο: 210 2816974 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail) : vkavvadias.kal@nagref.gr 

 
Η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια δεν θα υπερβαίνει το ποσό (4.500.00€) πλέον 
ΦΠΑ 24% (1.080,00€) συνολικού ποσού 5.580,00€. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του  προγράμματος «Λοιπά (Υπόλοιπα Προγραμμάτων/ ΓΔΑΕ:22.1204)»    
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Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: 
vkavvadias.kal@nagref.gr έως και την Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 15:00 μ.μ., την 
οικονομική τους προσφορά, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η καθαρή αξία, ο 
ΦΠΑ και η συνολική αξία. 
Η επιτροπή διαγωνισμών του Ινστιτούτου θα συνεδριάσει για την ανάδειξη της οικονομικότερης 
προσφοράς που θα τηρεί τις παραπάνω προδιαγραφές.  
Η απόφαση ανάθεσης θα γίνει από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου, μετά το πρακτικό εισήγησης της 
επιτροπής.  
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και 
ποινικό μητρώο. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών από την επιτροπή 
παραλαβών του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών.  
Η πρόσκληση αυτή να σταλεί με e-mail στον παρακάτω Πίνακα Αποδεκτών και να αναρτηθεί στην 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  στο site του ΤΕΑ καθώς και στο site του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

 

 

 
  

 
 

 
Ο Διευθυντής 

 

 
 

 
Δρ Αρ. Παπαδόπουλος  

Διευθυντής Ερευνών 

 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
 

1. ΑQS 

 

2. PROSPERITY ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ 

 

3. NORIAKI KANO LABORATORIES 

 

4. EUCAT ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.& Ε.Ε. 
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