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Ερώτηση 1:
Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα
παρακάτω:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη και συγκεκριμένα στη παράγραφο 2.2.7 που περιέχεται
στο κεφάλαιο 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
προβλέπονται οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τους οικονομικούς
φορείς όσον αφορά τα πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται και να φέρουν:
-

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για διαχείριση
ποιότητας

-

Πιστοποίηση με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική
διαχείριση και

-

Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 ή EN ISO
45001:2018 για την Υγεία και Ασφάλειας εργασίας.
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Όμως στο τεύχος ΙΙΙ Τεχνικές Προδιαγραφές και στη σελίδα 6 προβλέπεται απαίτηση
για τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό και
Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001.
Η τελευταία αυτή απαίτηση δε περιλαμβάνεται στη διακήρυξη η οποία καθορίζει τους
όρους του διαγωνισμού και ορίζει το δικαίωμα και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
των οικονομικών φορέων και επομένως δε μπορεί να είναι απαίτηση συμμόρφωσης
για τους διαγωνιζόμενους.
Επίσης, η απαίτηση αυτή (δηλ. του ISO 27001) δε περιλαμβάνεται στο έντυπο του
ΕΕΕΣ και παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι ισχύει για τη συγκεκριμένη
απαίτηση.
Απάντηση 1:
Διευκρινίζεται ότι, η παράγραφος 2 του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών
(Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς) περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έγγραφα και
πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς στον ενιαίο φάκελο "Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς",
μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα Δικαιολογητικών Συμμετοχής που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.4.3.1. της διακήρυξης, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση
των προσφορών.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Με Εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Λουκάς Δημήτριος
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