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ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GKARANIS

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. Ημερομηνία: 2021.01.12 11:45:33 EET
Αιτία: Δήμαρχος Κομοτηνής
Τόπος: Κομοτηνή

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.

Την υπ΄ αριθ. 01/04-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC007973916 2021-01-04) διακήρυξη

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια
Σκιάστρων, εκτιμώμενης αξίας: 29.650,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.
3.

Την αριθ. 89/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007474465) τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης (σελ. 18), όσον αφορά τα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης απαιτείται : «o κατασκευαστής θα πρέπει να έχει σε εφαρμογή σύστημα
διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:
2000, ή ισοδύναμο αυτού, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευση (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να
εφαρμόζει και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO
14001-2004, ή ισοδύναμο αυτού, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευση (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς».
Ομοίως στην σελίδα 3 της τεχνικής μελέτης αναφέρεται πως «Ο κατασκευαστής θα
πρέπει να έχει σε εφαρμογή σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 ενώ παράλληλα να εφαρμόζει και σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001-2004».
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.2 της διακήρυξης (σελ. 24), όσον αφορά τα
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου «ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει
πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO
22000:2015, ή ισοδύναμο αυτού, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευση (ΕΣΥΔ) ή άλλο αντίστοιχο φορέα, οργανισμούς , το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που
πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων, ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση».
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Σας διευκρινίζουμε πως όσον αφορά τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης απαιτείται να προσκομιστούν τα πιστοποιητικά ISO 9001:2000
και ISO 14001:2004, ή νεότερα όπως πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, ή
ισοδύναμα και εκ παραδρομής στα δικαιολογητικά αναγράφεται το ISO 22000:2015 αντί των
ορθών 9001 και 14001.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,
Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
Ζωή Πολίτου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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