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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Μελίσσια, 22 Νοε. 2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αρ. πρωτ. 22245 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ       Αρ. σχεδίου: 6394 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΠΡΟΣ:  
- ΕΤΑΙΡΙΑ Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με τον υπ. αριθ. Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 176035, της υπ αριθμ. πρωτ: 21034/6065/04/11/2022 διακήρυξης για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.080.000,00€ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24%) 
Α.Μ. 49/2022 Τ.Υ 

Σχετ.: Την με αριθ. πρωτ. 22227/22-11-2022 Επιστολή για παροχή διευκρινίσεων της 
εταιρίας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

 
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της με 

αριθ. πρωτ. 21034/6065/04/11/2022 διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.080.000,00€ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24% ) Α.Μ. 49/2022 Τ.Υ η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών παρέχει διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης απαντώντας σε 
επιστολές για παροχή διευκρινίσεων που τέθηκε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού 
ορίου μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την εταιρία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 
Ερώτημα 1: Στο άρθρο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 
• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, 
• Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 
• Πιστοποιητικό διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, ISO 45001 
ή ισοδύναμα, του προσφέροντα οικονομικού φορέα με πεδίο πιστοποίησης την προμήθεια 
ηλεκτρομηχανολογικού υλικού. 
• ISO 37001 Πρότυπο συστήματος διαχείρισης δωροδοκίας 
• ISO 50001 Διαχείριση ενέργειας 
Επίσης αναφέρεται ότι η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες 
και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα 
να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους 
οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας. 
Δεδομένου ότι ελάχιστοι οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται σε διαγωνισμούς και 
προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού σε φορείς δημοσίου τομέα, διαθέτουν ISO 37001 Πρότυπο 
συστήματος διαχείρισης δωροδοκίας και ISO 50001 Διαχείριση ενέργειας και για την επίτευξη  
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μεγαλύτερου ανταγωνισμού παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν θα γίνει δεκτή συμμετοχή 
εταιρείας που δεν διαθέτει τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά; 
Επίσης να μας διευκρινίσετε ποια μπορεί να είναι τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα 
μέτρα διασφάλισης ποιότητας για τα εν λόγω πρότυπα; 
Εφόσον δηλαδή μια ενδιαφερόμενη εταιρεία δεν διαθέτει να συγκεκριμένα ISO ποια αντίστοιχα 
έγγραφα μπορεί να καταθέσει ώστε να γίνει δεκτή η συμμετοχή της; 

 
Απάντηση 2: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αναφέρονται 
λεπτομερώς με σαφή και αναλυτικό τρόπο στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21034/6065/04/11/2022 
διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 1.080.000,00€ 
(ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24% ) Α.Μ. 49/2022 Τ.Υ. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ4 με βαθμό Α΄ 
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