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Θέμα: «Διευκρίνηση για τον διαγωνισμό που αφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ογδόντα 
τεσσάρων (84) κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split) γενικής χρήσης, 
τα οποία θα εγκατασταθούν σε κτίρια όπου στεγάζονται Οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ, με τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/16, 
και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
για την κάθε ομάδα ειδών.»        ΦΓ 16/20 

Σε απάντηση του από 10/06/2020 ερωτήματος (μέσω e-mail)  διευκρινίζουμε το εξής :

ΕΡΩΤΗΜΑ 
«Θα θέλαμε μια διευκρίνιση για τις απαιτήσεις του διαγωνισμού στην τεχνική περιγραφή σχετικά με 
την προσκόμιση των ISO 9001:2015 και ISO 14001.
Σε ότι έχει να κάνει με το 14001 που ζητείται από τον προμηθευτή θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε 
εάν αναφέρεστε στην προμηθεύτρια εταιρία η στο εργοστάσιο κατασκευής
καθώς σε όλους σχεδόν  τους διαγωνισμούς το 14001 ζητείται για το εργοστάσιο κατασκευής και όχι 
από τον προμηθευτή το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό να κατέχει εν αντιθέση με το 
9001:2015 που συνήθως ζητείται από τον προμηθευτή.
Οπότε θα θέλαμε να γνωρίζουμε ότι όντως το πιστοποιητικό 14001 ζητείται από τις εταιρίες που θα 
καταθέσουν προσφορά για τον διαγωνισμό.»
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Είναι σαφές ότι το ζητούμενο από τη διακήρυξη πιστοποιητικό ISO 14.001 αφορά την 
προμηθεύτρια εταιρία, δηλαδή την εταιρία που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό και όχι 
το εργοστάσιο κατασκευής των μηχανημάτων.

                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ. 104 31, Αθήνα
Τηλ.:  210 -372 9671 /9519        
Fax:   210 -366 6007
email : tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία αυτή θα είναι αρμόδια για την αποξήλωση τυχόν 
υπάρχοντος μηχανήματος, καθώς και την τοποθέτηση του νέου μηχανήματος, συνεπώς θα πρέπει να 
πιστοποιείται η ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ μέρους του προμηθευτή, για τη 
διαδικασία της αποξήλωσης και τοποθέτησης των κλιματιστικών μηχανημάτων, προκειμένου να είναι 
εξασφαλισμένο ότι θα αποφευχθούν ενέργειες επιζήμιες για το περιβάλλον.

                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
              ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ


		ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΕΛΛΗ
	2020-06-11T14:02:01+0300
	e-ΕΦΚΑ
	ΑΠ:116493


		2020-06-11T14:21:32+0300




