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Μαρούσι,    15/06/2021 

                    Αρ. Πρωτ.:   2360 

 
 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:   Κλεάνθους Π. 
Τηλέφωνο: 210-344 2977 
e-mail: :  pkleanthous@minedu.gov.gr  
  

   
 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ 5055368 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 128960, 

130959, 130960 και 130961. 

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tο ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την υπ΄αρ. 1999/18-05-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008623253) Διακήρυξη του Ανοικτού Διεθνούς 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 4/2020 «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», 

3.  Τα από 25-05-2021 ερωτήματα της  εταιρείας «Lab Hellas Ltd» (μέσω ΕΣΗΔΗΣ),  

4.  Τα από 21-05-2021 ερωτήματα της εταιρείας «polytech» (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 
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Αποφασίζουμε 

Α.  Την παροχή διευκρινίσεων επί των ερωτημάτων του διαγωνισμού, ως εξής: 

 

Ερωτήματα Lab-Hellas Ltd 

1) Ερώτηση: Άρθρο 2.2.9.2 παρα Β.1. ε) 

Αναφέρεται «για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον 

ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία.» Επισημαίνεται ότι η παρ. 2.2.3.5 δεν αναφέρεται 

στην ονομαστικοποίηση μετοχών. 

Απάντηση: Το σημείο Β.1. ε της παραγράφου 2.2.9.2, αφορά την ονομαστικοποίηση των μετοχών, η 

οποία απαιτείται σε διαγωνισμούς άνω του 1.000.000,00€, οπότε δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη.  

2) Ερώτηση: Άρθρο 4.1, εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απάντηση: Στο άρθρο 4.1 εκ παραδρομής αναφέρεται η περίοδος εγγύησης ως 3 έτη. Ο χρόνος 

εγγύησης καλής λειτουργίας είναι δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου. 

3) Ερώτηση: Άρθρο 5.1, Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί αν υπάρχει όριο τμηματικών πληρωμών. 

Απάντηση: Η παράγραφος 5.1.1 αναφέρει: «Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα 

πραγματοποιηθεί με έως και τρεις τμηματικές πληρωμές». 

4) Ερώτηση: Άρθρο 2.4.3.2, παρα. Γ Αναφέρεται «Σημείωση: … Εξαίρεση αποτελούν τα 
πιστοποιητικά/δηλώσεις/βεβαιώσεις (ISO, CE, Energy Star, TUV Energy Efficiency, EPEAT κλπ) τα 
οποία μπορεί να υποβληθούν ως επικυρωμένα αντίγραφα ή ως απλές φωτοτυπίες συνοδευόμενες 
από υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.» 

 Παράρτημα ΙΙΙ, α/α 2 
Αναφέρεται «Σημείωση: … Εξαίρεση αποτελούν τα πιστοποιητικά/δηλώσεις/βεβαιώσεις (ISO, CE, 
Energy Star, TUV Energy Efficiency, EPEAT κ.λπ.) τα οποία πρέπει να είναι επισυναπτόμενα ως 
επικυρωμένα αντίγραφα.» 
Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ως προς τις «απλές φωτοτυπίες συνοδευόμενες από υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους» 

Απάντηση: Τα εν λόγω πιστοποιητικά/δηλώσεις/βεβαιώσεις μπορούν να υποβληθούν ως 

επικυρωμένα αντίγραφα ή ως απλές φωτοτυπίες συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους». 

 

Ερωτήματα «Polytech» 

5) Ερώτηση: Γενικότερα, υπάρχει απαίτηση, με βάση την κείμενη Νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες, σε οποιοδήποτε διαγωνισμό του Υπουργείου , την ύπαρξη πιστοποιητικού ISO 9001 και ISO 
14001 για τους προμηθευτές και τους κατασκευαστές προϊόντων. 

Οι λόγοι της ερώτησης είναι : 
1) Διαπιστώνουμε επιλεκτικά στις προκηρύξεις που έχουν ανακοινωθεί, την ύπαρξη της απαίτησης 
προσκόμισης πιστοποιητικών ISO 9001 και ISO 14001 σε κάποιους διαγωνισμούς περιφερειών και 
την απουσία ISO 14001 από άλλους για τα ίδια ή παρόμοια αντικείμενα. Για παράδειγμα στις 
διακηρύξεις με αρ. 02/2020 : Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής 
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εκπαίδευσης Αττικής ή με αρ. 04/2020 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου (21.7.2020) ή με αρ. 03/2020 Προμήθεια 
εργαστηριακού εξοπλισμού μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (10/4/2020), 
εμφανίζεται η απαίτηση προσκόμισης πιστοποιητικού ISO 9001 και ISO 14001. Όμως σε 
διαγωνισμούς όπως τους δύο τελευταίους που έχουν ανακοινωθεί πρόσφατα και συγκεκριμένα αρ. 
διακ 01/2021: Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης Περιφέρειας 
Ηπείρου ( 7/5/2021) και αρ. 4/2020 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( 18/5/2021), εμφανίζεται μόνο η 
απαίτηση οι προμηθευτές να προσκομίσουν ISO 9001. 

2) Σε διαβουλεύσεις να εμφανίζεται η ανωτέρω απαίτηση και ειδικά για την ύπαρξη του ISO 14001 
και κατόπιν να απουσιάζει από την διακήρυξη. Παράδειγμα αποτελεί ο πρόσφατος διαγωνισμός με 
αρ. διακήρυξης 4/2020 Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης στα 
μικρά νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( 18/5/2021) όπου στην διαβούλευση για τον εν λόγω 
διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 17/7/2020 (υπ’αριθμ 2618/17-07-2020) εμφανιζόταν 
ξεκάθαρα η απαίτηση προσκόμισης και των 2 πιστοποιητικών. 

3) Εντύπωση επίσης μας έχει προκαλέσει το γεγονός ότι διαγωνισμοί όπως αρ. διακ 01/2021: 
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου 
(7/5/2021) ενώ εμφανίζεται η απαίτηση προσκόμισης μόνο του ISO 9001, στις τεχνικές 
προδιαγραφές κάποιων επιλεγμένων προϊόντων να απαιτείται και η προσκόμιση του ISO14001 των 
κατασκευαστών. 
Για όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως επιληφθείτε επι του θέματος που έχει προκύψει για το 
σύνολο των διαγωνισμών. 
 

   Απάντηση: Όσον αφορά τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών, οι 

σχετικές απαιτήσεις πιστοποιητικών ISO 9001 και 14001 στους εν λόγω διαγωνισμούς είναι στην 

διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής αν θα τα συμπεριλάβει ή όχι (άρθρο 82 του 

ν.4412/2016 -άρθρο 62 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και σε συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις των 

αντίστοιχων Διαχειριστικών Αρχών. 

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

                         ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΙΘ46ΜΤΛΗ-ΥΟΗ


		2021-06-15T16:11:00+0300
	Athens




