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Θέμα: «Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό 27
η
/2020(ΕΣΗΔΗΣ-99429) σχετικά «με την παροχή 

υπηρεσιών Φύλαξης των Παραρτημάτων» ,  του ΚΚΠ-ΠΚΜ.».  

 

Α) Διευκρινήσεις για τα αποδεικτικά μέσα(Ορθή διατύπωση):  

 1) Στη σελίδα 17 της διακήρυξης  στην Παρ. 2.2.9.2  υπό παρ. Β5 οι συμμετέχοντες έχουν την 

υποχρέωση να καταθέσουν για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού : 

 δηλαδή:  

α) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης της 

Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝISO9001:2015ή ισοδύναμο, 

β) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας 

στους χώρους Εργασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS18001:2007ή ισοδύναμο, 

γ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝISO14001:2015ή ισοδύναμο, 

δ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την τήρηση Συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝISO27001:2013ή ισοδύναμο. 

ε) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης ISO 

26000:2010ή ισοδύναμο. 

στ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη εφαρμογή του συστήματος οδικής 

ασφάλειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012. 

ζ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κατά 

της δωροδοκίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 37001:2017. 

 

Τα αναφερόμενα δε στην παρ. Β5 σελ. 20 της διακήρυξης καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής και δεν 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κατάθεση της προσφοράς.   
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Β) Διευκρινήσεις για την τεχνική προσφορά (Ορθή διατύπωση): 

1)Στο σημείο της σελ. 25 και στην παρ. 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά  και στην παρ. γ) γίνεται 

αναφορά:    

γ) Το σύνολο των στοιχείων/αρχείων προς βαθµολόγηση βάσει των απαιτήσεων των «Κριτηρίων 
Ανάθεσης» όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η αναφερόμενη ποιο πάνω παρ. 2.3.1 γράφτηκε εκ παραδρομής και δεν υπάρχει και 

συνεπώς η ΟΡΘΗ αναφορά γίνεται για τα αναφερόμενα στοιχεία της σελ. 21 με τίτλο την 

Παρ. 1.3  Κριτήρια Ανάθεσης. 

 

2) Στο σημείο της σελ. 19 και στην Παρ. 4 α) στο σημείο κάτω από τον Πίνακα και 

συγκεκριμένα :  

«Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών απαιτείται η κατάθεση τουλάχιστον μίας παρόμοιας 

σύμβασης σε ισχύ, με ελάχιστη μηνιαία αξία ίση ή ανώτερη από 37.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 

ανεξαρτήτου διάρκειας»  

τα άνω αναγραφόμενα να μη ληφθούν  υπόψη κατά την κατάθεση της προσφοράς διότι εκ 

παραδρομής αναγράφονται στη διακήρυξη.  
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