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«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ετών 2020, 2021» 

 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι_ΜΕΛΕΤΗ: 

1. Στο άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα» (σελ. 15) της διακήρυξης, αναφέρεται:  
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
απαιτείται : 
Τα είδη των ομάδων Β, Γ, Δ, Ε  και ΣΤ  να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και συμμόρφωση με τα πρότυπα 
ErP και RoHS,  όπως ρητά αναφέρεται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι_ΜΕΛΕΤΗ της 
διακήρυξης, ενώ όλα τα καλώδια χαλκού της ομάδας ΣΤ θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους 
κανονισμούς του ΕΛΟΤ». 

2. Στο άρθρο 2.2.7  «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας» της διακήρυξης αναφέρεται ότι:                                                                            

«Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του εργοστασίου κατασκευής,  
όσον αφορά τα είδη των ομάδων Β, Γ,  Ε και ΣΤ, που αναφέρονται στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι_ΜΕΛΕΤΗ της διακήρυξης». 
 

Στη σελ. 8 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι_ΜΕΛΕΤΗ αναφέρεται:  
«Σημείωση: …… 
Οι οικονομικοί φορείς που θέλουν να υποβάλουν προσφορά θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 
προσκομίσουν  πιστοποίηση ISO 9001». 

  

Για την αποφυγή παρερμηνειών και την αποσαφήνιση των απαιτήσεων της διακήρυξης και 
της μελέτης, σας  διευκρινίζουμε ότι: 

 
1. Στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, εκ παραδρομής συμπεριλήφθησαν οι ομάδες Δ και ΣΤ, ως υπόχρεοι 

προς συμμόρφωση με τα πρότυπα ErP και RoHS.   
 

2. Όσον αφορά τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν  

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού του εργοστασίου κατασκευής, 

καθώς και  του ιδίου οικονομικού φορέα. 

 
 
 
 
 
 



Αναλυτικότερα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα τα πιστοποιητικά, που απαιτούνται ανά ομάδα 
και ο τρόπος υποβολής τους. 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Α 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 

--- --- ---- 

Β 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

ISO 9001 
Εργοστασίου κατασκευής 

ErP και RoHS με την τεχνική προσφορά, 
επί ποινής αποκλεισμού. 

για τα είδη που αναφέρονται στη Μελέτη 

Γ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ 
LED 

ISO 9001 
Εργοστασίου κατασκευής 

CE και RoHS με  την παράδοσή τους, 
από τον ανάδοχο. 

για τα είδη που αναφέρονται στη Μελέτη 

Δ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ---- CE 
με  την παράδοσή τους, 

από τον ανάδοχο. 

Ε ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100W 
ISO 9001 

Εργοστασίου κατασκευής 
CE  και RoHS 

με  την παράδοσή τους, 
από τον ανάδοχο. 

ΣΤ ΚΑΛΩΔΙΑ 
ISO 9001 

Εργοστασίου κατασκευής 

ΕΛΟΤ και CE,                          
όπως αναλυτικά 

αναφέρονται  στη 
Μελέτη 

με  την παράδοσή τους, 
από τον ανάδοχο. 

Ζ ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ --- --- ---- 

Η 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

--- --- ---- 

Κάθε οικονομικός φορέας,             
που συμμετέχει στο διαγ/σμό 

ISO 9001                                                                               
ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό                                     

του ιδίου οικονομικού φορέα 

με την τεχνική προσφορά, 
επί ποινής αποκλεισμού. 

 
 

Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντήρησης  
Η/Μ Εγκαταστάσεων 

 
 
 

Αθανάσιος Μισιάκας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
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