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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πέρα από την πιστοποίηση της συνολικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού από 
ανεξάρτητο φορέα διαπίστευσης  (TUV)  ο Ανάδοχος οφείλει να διενεργεί  δικούς του 
ποιοτικούς ελέγχους «απόδοσης» που αναφέρονται στην Σύμβαση  ως υποχρέωσή του 
και επεξηγούνται αναλυτικότερα  με το παρόν έγγραφο . Οι κατωτέρω αναφερόμενοι 
έλεγχοι αφορούν συνολικότερες αποδόσεις, και εφιστάται η προσοχή ότι υπάρχουν και 
άλλοι ποιοτικοί έλεγχοι π.χ. σε υλικά και εργασία , που προηγούνται των ποιοτικών 
ελέγχων των επιμέρους κλάδων και συστημάτων. 

 

Οι  ενδιάμεσοι  ποιοτικοί έλεγχοι  απόδοσης   του Αναδόχου, πρέπει να γίνονται : 

(α) από έμπειρους ελεγκτές/μηχανικούς ποιότητας (Ελεγκτής)  

(β) παρουσία εκπροσώπων της ΤΕΝΣΩΡ 

(γ) το κόστος τους πρέπει να προστεθεί  από τον Ανάδοχο στην  συνολική κατ 
αποκοπή εργολαβία , βάσει του κατωτέρω τιμολογίου προσφοράς. 
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος  καλείται να κοστολογήσει και υποβάλει μαζί με την προσφορά 
του τα κατωτέρω άρθρα, συνυποβάλλοντας και τα στοιχεία του ελεγκτή/ μηχανικού 
ποιότητας που προτείνει. 

 

Τα άρθρα δεν αποτελούν πρόσθετο αντικείμενο, πέραν εκείνου που ήδη αναφέρεται στα 
τεύχη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς . 

Η παρούσα  κοστολόγηση  έχει   σκοπό να διασφαλίσει: 

(α) ότι υπάρχει ενιαίο επίπεδο  κατανόησης των αντικειμένου των ελέγχων από 
όλους τους προσφέροντες 

(β) ότι οι προσφέροντες έχουν συμπεριλάβει και δεσμεύονται ότι θα 
εκτελέσουν   όλα τα σχετικά άρθρα ελέγχων που θα κληθούν από την ΤΕΝΣΩΡ να 
εκτελέσουν 

(γ) ότι οι προσφέροντες δεσμεύονται να αναθέσουν την εκτέλεση των ελέγχων  σε 
έμπειρους μηχανικούς και ότι θα τηρήσουν τις σχετικές διαδικασίες και 
τεκμηρίωση. 

 

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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