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Θέμα:  «Παροχή Διευκρινίσεων που αφορούν στο διαγωνισμό με Νο Διακήρυξης 2Β/2019 για τη 

Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)» 

Σχετικό: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 14261/3-7-2019 αίτημα παροχής διευκρινίσεων  

 

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων & Δικτύων Ύδρευσης,    

διευκρινίζει τα ακόλουθα:  

 Ερώτηση 

Στο Κεφ. 1.Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμμετοχής, Παρ. 2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

αναφέρονται τα εξής : «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο 

οφείλουν να διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας-

πλαίσιο και κατά το χρόνο σύναψης εκτελεστικής σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 ή ισοδύναμο για τη δραστηριότητα της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και των ετήσιων 

εργασιών επιθεώρησης έως και την έκδοση πιστοποιητικού ισχύος για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-

πλαίσιο.» 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι προκειμένου για την έγκαιρη συμμετοχή οικονομικού φορέα στο 

διαγωνισμό, είναι αποδεκτό και επαρκές, πιστοποιητικό ISO 9001:2015, με αναφορά στο πεδίο 

εφαρμογής τη δραστηριότητα της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού. 

Επιπλέον παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι οι παραπάνω αναφερόμενες «ετήσιες εργασίες επιθεώρησης 

έως και την έκδοση πιστοποιητικού ισχύος για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο» αφορούν τη 

διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας – πλαίσιο και τις υποχρεώσεις του εκάστοτε 

λειτουργού (ΠΥ). 

Απάντηση:   

Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης δεν απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση καθώς ορίζεται σαφώς στη 

διακήρυξη ότι πιστοποιητικό ISO 9001:2015, με αναφορά στο πεδίο εφαρμογής τη δραστηριότητα της 

εγκατάστασης επεξεργασίας νερού είναι επαρκές. 

Για το δεύτερο σκέλος, διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ (και αν απαιτηθεί 

να ανανεωθεί) καθ’ όλη τη διάρκεια της/των εκτελεστικών συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει ο 

εκάστοτε λειτουργός.    

     Ο Διευθυντής Οικονομικών  
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