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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ :

…...………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

….. ……….……..

Προς :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000)
για την διασφάλιση συγκεκριµένης ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών, παραγωγής ή
διάθεσης προϊόντων.

Κύριοι,
Σε συνέχεια των συζητήσεών µας, σας γνωρίζουµε, ότι η εταιρεία µας και οι συνεργάτες της,
δύναται να σας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες, µε χρεώσεις, που αναλογούν στο αιτούµενο
από πλευράς σας υψηλό επίπεδο τεκµηρίωσης, για τις εργασίες αυτές.

Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών µας αποτιµάται στο ποσό των :

6.000€

Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19%.
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Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Σύµβαση για την εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας

1.ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στην ……………………………………………………. σήµερα την……………………… οι κάτωθι συµβαλλόµενοι :
αφ’ ενός, ο/η
………………………………………………………………..…………………………………………...…………..…..………………..…
ο οποίος εν προκειµένω, παρίσταται ως νόµιµος εκπρόσωπος της
…………………………………………………………………………………………………….……………..………….……………………
και αφ ετέρου ο/η
.………………………………………………………………………..………………………………………………..……….……………….
ο οποίος εν προκειµένω, παρίσταται ως εκπρόσωπος της

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. κτηνιατρικής

εταιρείας, µε έδρα την Πάτρα και επί της οδού Κανακάρη 230, µε Α.Φ.Μ. 099195807 και
∆.Ο.Υ. Β’ Πατρών συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:
1.2

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων σύµφωνα µε, την υπ’ αριθµό :……………./……………

απόφαση-πρακτικό

πολιτικής

βούλησης

του

∆.Σ.

της

εταιρείας

«……………………………………………………………………………………………………...……» αναθέτει στον δεύτερο
των συµβαλλοµένων την ανάλυση, µελέτη, σύνταξη εγχειριδίου, εγκατάσταση επαλήθευση
και έκδοση σχετικών πιστοποιητικών:
1.

συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας (ISO 9000 : 2000)

στη µονάδα ………………………………………….………………………………………………………….……………………….…
και για τα κάτωθι τµήµατα, υπηρεσίες ή προϊόντα:
1. …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
4. …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
2.2 Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, δηλαδή η ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. (Κτηνιατρική Μέριµνα
Ελλάδος Α.Ε.), θα διαθέσει τη τεχνογνωσία και τις υποδοµές, υποστήριξης, συντονισµού και
εκτέλεσης, του απαραίτητου έργου, για την εγκατάσταση του αιτούµενου συστήµατος
διαχείρισης σύµφωνα, µε τα προβλεπόµενα από το νόµο και τα επιστηµονικά δεδοµένα.
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2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
1.2
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων υποχρεούται στην σύσταση και εγκατάσταση της
«οµάδας έργου» για την εγκατάσταση των αιτούµενων συστηµάτων διαχείρισης, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις του δευτέρου των συµβαλλοµένων.
2.2


Στην «οµάδα ∆ιαχείρισης ποιότητας» θα συµµετέχουν
ο υπεύθυνος της εταιρείας ο οποίος θα προεδρεύει της «οµάδας έργου»,

«………………………………………………………….…………………………………………………………………..……….....….»,


ο υπεύθυνος παραγωγής της εταιρείας

«……………………………….……………………………………………………………………………………………………....…….»,
 ο επιστηµονικός συνεργάτης της εταιρείας, που θα υποδειχθεί από κοινού µε την ΚΤΗΜΕΛ
Α.Ε. που θα επιτηρεί τα συστήµατα που θα εγκατασταθούν και µετά την επαλήθευση και
παράδοση τους.
«……………..……………………………………………………………………………………………….…….……………...………..»,
 και τέλος οι επιστηµονικοί σύµβουλοι, που θα υποδεικνύονται, κατά περίσταση, σε
πρόσωπα και αριθµό, από το δεύτερο των συµβαλλοµένων δηλαδή την ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.
3.2
Η σύγκληση της οµάδας γίνεται, µε ευθύνη του προεδρεύοντος, σε εύλογα χρονικά
διαστήµατα και σύµφωνα µε πρόγραµµα, που θα αποφασίζεται στις συνεδριάσεις της.
4.2
Οι αποφάσεις της επιτροπής, θα καταγράφονται λεπτοµερώς, σε σχετικό βιβλίο
πρακτικών. Ο ρυθµός, και η αξιοπιστία ικανοποίησης των αιτούµενων εργασιών, από τα µέλη
της οµάδας, θα προσδιορίσουν, εν τέλει και τον αριθµό συνεδριών της.
5.2
Οι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση έναντι αλλήλων, να διαφυλάξουν,
οιαδήποτε πληροφορία, υποπέσει στην αντίληψη τους, κατά τις προαναφερόµενες
διαδικασίες, είτε αυτή αφορά σε προϊόν, σε διαδικασίες ή σε ότι άλλο, στα εσωτερικά πλαίσια
της οµάδας.
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3. ΑΜΟΙΒΕΣ
Η κοστολόγηση των ως άνω υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα, µε τον παρακάτω πίνακα :
ISO 9001:2000
Ανάλυση συστήµατος, εκπόνηση µελέτης, σύνταξη
συστήµατος και χορήγηση αντίστοιχων πιστοποιητικών.

εγχειριδίων
Σύνολο

6.000€

Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 19%, µετάβασης και λοιπά έξοδα
(προµήθειας υλικών, εργαστηριακών εξετάσεων κλπ).
Με την υπογραφή της παρούσας ο πρώτος των συµβαλλοµένων συµφωνεί το παραπάνω
ποσό να καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις σύµφωνα µε το παρακάτω χρονοδιάγραµµα :
• 1η ∆όση µε την υπογραφή της σύµβασης
• 2η ∆όση µε την παράδοση των σχετικών εγχειριδίων και την έναρξη επαλήθευσης του
συστήµατος
• 3η ∆όση µε την παράδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
4.ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.4 Η σύµβαση αρχίζει να ισχύει, µε την υπογραφή της παρούσης και λήγει µε την
εγκατάσταση των αιτούµενων συστηµάτων και την υπογραφή πρακτικού παράδοσης των
σχετικών εγχειριδίων, από την ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.
2.4 Οι συµβαλλόµενοι σύµφωνα, µε τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη και εφ’ όσον
συντρέχουν ειδικοί ουσιαστικοί λόγοι ή αναπόφευκτος ανωτέρα βία, δύνανται να ζητήσουν
εκατέρωθεν, την έναρξη συνοµιλιών, µε σκοπό την οµαλή διακοπή της παρούσης
συµβάσεως.
3.4 Η µονοµερής και αναίτια διακοπή της συµβάσεως, επιφέρει
την καταγγελία της
σύµβασης.
5.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.5 Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και οποιαδήποτε παράβαση όρου
τινός της παρούσης δίδει το δικαίωµα, στα µέρη να καταγγείλουν µονοµερώς την παρούσα,
ζητώντας παράλληλα οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία υποστούν, εκ του γεγονότος της
καταγγελίας ή της αιτίας, που την προκάλεσε πέραν της προβλεπόµενης στο άρθρο
ποινικής ρήτρας.
2.5 Η καθυστέρηση αντιδράσεως των συµβαλλοµένων στις τυχόν αντι-συµβατικές ενέργειες
του άλλου των συµβαλλοµένων, δεν θεµελιώνει λόγο σιωπηρής αποδοχής των όποιων αντισυµβατικών ενεργειών, από τους συµβαλλόµενους.
3.5 Στο σηµείο αυτό συµφωνείται ρητά µεταξύ των συµβαλλοµένων σαν ποινική ρήτρα και
σαν ζηµία αναπόδεικτος το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000Ευρώ) σε βάρος του
υπαίτιου παραβάσεως, οποιουδήποτε των προ-αναφεροµένων όρων της παρούσας σύµβασης
ή µη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το παρόν έγγραφο, κατά τον
προσήκοντα και συµπεφωνηµένο τρόπο.
6. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
1.6 Κάθε διαφορά η οποία προκύπτει κατά την ερµηνεία η εφαρµογή της παρούσης
συµβάσεως επιλύεται µε διαιτησία στην Πάτρα από τρεις διαιτητές, και του επιδιαιτητού, του
τελευταίου οριζοµένου από τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού συλλόγου Πατρών εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 867 του Κ. Πολ. ∆.
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2.6 Τέλος τα συµβαλλόµενα µέρη δηλώνουν ότι η περιεχόµενη βούληση στη παρούσα
σύµβαση δεν αποτελεί καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος του ενός των συµβαλλοµένων
προς τον έτερο.
3.6 Επίσης για κάθε διαφορά, που ενδεχοµένως θα προκύψει από την παρούσα σύµβαση
και δεν θα επιλυθεί διαιτητικώς κατά τα προσυµφωνηµένα αρµόδια για την επίλυσή της
καθίστανται τα ∆ικαστήρια των Πατρών κατά και από την συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών σύµφωνα µε τα άρθρα 42 επ. Κ. Πολ. ∆.
Το παρόν συνετάχθη σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και το κάθε µέρος έλαβε από δύο (2).

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε.

………………………………………………………
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