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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό, για την
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης του Υποκαταστήματος της
ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα» – Προκήρυξη υπ’ αριθ.
8598/03.11.2017.
Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν, με το υπ΄αριθμ.
11379/08.11.2017 έγγραφο, στην ΕΤΑΔ ΑΕ από ενδιαφερόμενο σχετικά με τον
υπ΄αριθμ. 8598/03.11.2017 Τακτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών
Διοικητικής Υποστήριξης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό
Κέντρο Βόρα» διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Ερώτημα: Στην εν λόγω διακήρυξη επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙΙ
υπόδειγμα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο
καλούμαστε να συμπληρώσουμε σύμφωνα με το άρθρο 20 της διακήρυξης. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούμαστε να συμπληρώσουμε και το Μέρος
IV: Κριτήρια Επιλογής.
Πιο συγκεκριμένα στο Μέρος Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια καλούμαστε να απαντήσουμε και στα ερωτήματα 3,4,5 τα οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια επιλογής, όπως αναφέρονται στα άρθρα
17,18 της διακήρυξης και επομένως δεν προσδιορίζονται τα αντίστοιχα
κριτήρια. Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποια από τα παραπάνω
ερωτήματα καλούμαστε να απαντήσουμε και αν υποχρεούμαστε ποια είναι τα
κριτήρια αυτά.
Επίσης στο Μέρος Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καλούμαστε
να απαντήσουμε στα ερωτήματα 2,3,4,5,6,7,8,9 για τα οποία δεν
προσδιορίζονται τα αντίστοιχα κριτήρια στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στα
άρθρα 17,18. Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ποια από τα παραπάνω
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ερωτήματα καλούμαστε να απαντήσουμε και αν υποχρεούμαστε ποια είναι τα
κριτήρια αυτά.
Τέλος στην παράγραφο 17.1.2 αναφέρει ότι «Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει
να τηρούν τα απαιτούμενα από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία πρότυπα
διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας στην εργασία, της διαχείρισης της
ποιότητας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και να μπορούν να αποδείξουν ταύτα με την υποβολή σχετικών
πιστοποιητικών από αρμόδιους διαπιστευμένους οργανισμούς, όταν τους
ζητηθούν», ενώ στην παράγραφο 17.2 όπως έχει διαμορφωθεί τελικά μετά τη
διευκρίνιση της Υπηρεσίας με το με αριθμό πρωτοκόλλου 8672/07.11.2017
έγγραφό της, «οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν… και
γ) Πρωτότυπο ή αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001:2008 ή νεότερο
για τη διαχείριση ποιότητας, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω υπηρεσιών, το
οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποιήσεων χώρας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπλέον στο άρθρο 18 ως κριτήριο επιλογής
αναφέρεται μόνο το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας εν ISO 9001:2008 ή
νεότερο. Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε ποια πρότυπα αποτελούν
κριτήριο επιλογής και επομένως θα πρέπει να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα
πεδία στο Μέρος Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης του ΤΕΥΔ.
Απάντηση: Αναφορικά με το υπόδειγμα του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν μόνο
στα ερωτήματα που ζητούνται - καθορίζονται στο κύριο σώμα της διακήρυξης
και συγκεκριμένα στα άρθρα 17 και 18 της υπ΄αριθμ. 8598/03.11.2017
διακήρυξης και στο υπ΄αριθμ. 8672/07.11.2017 έγγραφο. Όπως άλλωστε
αναφέρεται και στο ΤΕΥΔ τα πεδία συμπληρώνονται «Μόνο εφόσον επιτρέπεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη».
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