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Διαγωνισμού Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 94325
« Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για την Αντικατάσταση Υφιστάμενων
Λαμπτήρων με Νέους Τύπου LED και
Ενίσχυση Επιπέδου Εξωτερικού
Φωτισμού, Προϋπολογισμού €300.000
πλέον ΦΠΑ»

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρίνησης
Αναφορικά με υποβληθέν αίτημα διευκρινίζουμε τα εξής:
Ερώτημα: «Σύμφωνα με την σχετική Διακήρυξη και συγκεκριμένα το άρθρο 2.2.7 Πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο υποψήφιος
ανάδοχος οφείλει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 και ISO 50001.
Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε/διευκρινίσετε πως το πεδίο εφαρμογής των
ανωτέρω θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης
(προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED) και του κωδικού CPV στον
οποίο κατατάσσονται τα υπό προμήθεια είδη (31520000-7: Λαμπτήρες και φωτιστικά
εξαρτήματα).»
Απάντηση: Στην παρ.2.2.4 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας».
Περαιτέρω στην παρ. 2.2.7 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι
κατά:
•

ISO 9001:2015

•

ISO 14001:2015

•

OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008

•

ISO 50001»
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Στο πλαίσιο αυτό και από τη συνδυαστική εφαρμογή των παρ. 2.2.4-Καταλληλότητα
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και 2.2.7- Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Διακήρυξης, προκύπτει ότι
τα προσκομιζόμενα από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό πιστοποιητικά πρέπει να αναφέρονται σε εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
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