Προσφορά διαχείρισης αποβλήτων και πιστοποίησης ISO μικροβιολόγων μελών ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ.
Αγαπητοί Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας κάνουμε μια προσφορά η οποία συμπεριλαμβάνει την
διαχείριση των αποβλήτων σας αλλά και την πιστοποίηση ISO που αρκετοί διαθέτετε επειδή το εγχειρίδιο
ποιότητας βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας προς τους ασθενείς σας.
Η εταιρία μας είναι παρούσα σε 1000 περίπου μικροβιολογικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα εκτελώντας
το έργο της διαχείρισης των αποβλήτων επί τουλάχιστον μια τετραετία.
Στα πλαίσια της διεύρυνσης των υπηρεσιών μας, εντάσσεται και η πιστοποίηση ISO 9001:2008 την οποία
επιθυμούμε να σας παράσχουμε σε συνδυασμό με την υπηρεσία διαχείρισης των αποβλήτων,
επιτυγχάνοντας οικονομία κλίμακος προς δικό σας όφελος.
Το ετήσιο κόστος για την διαχείριση των αποβλήτων (μόνο οι επισκέψεις, διότι τα αποκομιζόμενα κιλά θα
τιμολογούνται χωριστά) και την πιστοποίηση ISO (που περιλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου, την
εσωτερική επιθεώρηση και την καταβολή του τέλους της επιθεώρησης στον φορέα πιστοποίησης
διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης-ΕΣΥΔ) είναι 800,00€+ΦΠΑ 23% για τους εντός
Αττικής συνεργάτες, ενώ για συνεργάτες σας στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα (πλην νησιών) το κόστος
διαμορφώνεται στα 850,00€+ΦΠΑ 23%. Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνει το συμβουλευτικό έργο, την
εσωτερική επιθεώρηση και το κόστος του φορέα πιστοποίησης, ως προς το ISO. Η τιμή των 800,00€+ΦΠΑ
θα μπορούσε να διατηρηθεί και για τους συνεργάτες σας της επαρχίας αν υπήρχε συμμετοχή τουλάχιστον
100 μελών.
Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται τμηματικά σε 6 άτοκες δόσεις.
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχετε ήδη πιστοποίηση ISO.
Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει όμως η δυνατότητα μεταφοράς του πιστοποιητικού πριν την επόμενη
επιθεώρηση (είτε αυτή είναι επιτήρησης είτε επαναπιστοποίησης) με μηδενικό κόστος, στον φορέα που
θα σας προτείνουμε.
Ενώ επιθυμούμε να σας παράσχουμε υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν
υπάρχει καμία έκπτωση στην ποιότητα αυτών των υπηρεσιών οι οποίες θα σας παρέχονται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του ιατρείου σας, των ασθενών και των υπηρεσιών σας.
Αν ενδιαφέρεστε γι’ αυτή την προσφορά μας επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας αποστείλουμε την
αντίστοιχη σύμβαση. Από την πλευρά σας θα χρειαστεί να μας αποστείλετε την τελευταία έκθεση
επιθεώρησης του ISO και το αντίστοιχο πιστοποιητικό, όσοι ήδη κατέχετε τέτοιο.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την προσφορά μας.
Με εκτίμηση,

Ευστάθιος Γ. Τσιγκρής
Διαχειριστής ENVIRODENT

