
1 ) Σύμφωνα με την διακήρυξη άρθρο 2.2.6Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταγράφεται:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν :

β)Εμπειρία ότι έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία, μία (1) τουλάχιστον εφαρμογή σε
αντίστοιχη προμήθεια/ εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού, αντίστοιχου αντικειμένου
με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας. Στην απόδειξη της εμπειρίας θα λαμβάνονται
υπόψη μόνο περιπτώσεις προμήθειας / εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων την τελευταία
πενταετία που βεβαιώνονται από επίσημα έγγραφα των αρμοδίων αρχών του εργοδότη
(βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την υπηρεσία που
παρέλαβε το σύστημα).

Επίσης στη διακήρυξη  στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα Β.4. γράφεται :

‘’Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν  :

γ) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την υπηρεσία που παρέλαβε το σύστημα η οποία θα
αποδεικνύει την προμήθεια,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξειδικευμένου
εξοπλισμού, αντίστοιχου αντικειμένου με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας, όπου η
κατ’ ελάχιστον εμπειρία που απαιτείται παρατίθεται στην παράγραφο 2.2.6 β) της
παρούσης ( βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αναθέτοντες φορείς του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα που παρέλαβε το σύστημα). Για την κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου
οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν υλοποιήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω μία (1)
τουλάχιστον εφαρμογή σε αντίστοιχη σύμβαση που να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον α)
Πίνακες Ισχύος και Αυτοματισμού, β) Μετρητές παροχής, γ) Μετρητές Πίεσης, δ)
Μετρητές στάθμης, ε) Ρυθμιστές στροφών και στ) Διατάξεις παρακολούθησης ποιοτικών
χαρακτηριστικών.’’

Τέλος στο Παράρτημα V Τεχνική Περιγραφή και Ανάλυση Τεχνικών Προδιαγραφών , 9.4
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ γράφεται :

‘’Ο παραγωγός Ανάπτυξης Λογισμικού θα διαθέτει :

β) Εμπειρία ότι έχουν εκτελέσει προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης πίεσης –
στάθμης – παροχής. Η κατ’ ελάχιστον εμπειρία που απαιτείται είναι τουλάχιστον μία
εφαρμογή η οποία να αναφέρεται στην τοποθέτηση και ρύθμιση οργάνων μέτρησης πίεσης
– στάθμης - παροχής . Στην απόδειξη της εμπειρίας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο
περιπτώσεις κατασκευής τέτοιων συστημάτων την τελευταία πενταετία που βεβαιώνονται
από επίσημα έγγραφα των αρμοδίων αρχών του εργοδότη (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την υπηρεσία που παρέλαβε το σύστημα).

Παρακαλούμε ενημερώστε μας ποια από τις παραπάνω εκδοχές είναι η ορθή ?

Απάντηση :
Και για τις τρεις περιπτώσεις ισχύει :
γ) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την υπηρεσία που παρέλαβε το σύστημα η οποία θα
αποδεικνύει την προμήθεια ,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξειδικευμένου
εξοπλισμού, αντίστοιχου αντικειμένου με αυτό της δημοπρατούμενης προμήθειας, όπου η
κατ’ ελάχιστον εμπειρία που απαιτείται παρατίθεται στην παράγραφο 2.2.6 β) της
παρούσης ( βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τους αναθέτοντες φορείς του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα που παρέλαβε το σύστημα). Για την κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου



οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν υλοποιήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω μία (1)
τουλάχιστον εφαρμογή σε αντίστοιχη σύμβαση που να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον α)
Πίνακες Ισχύος και Αυτοματισμού, β) Μετρητές παροχής, γ) Μετρητές Πίεσης, δ)
Μετρητές στάθμης, ε) Ρυθμιστές στροφών και στ) Διατάξεις παρακολούθησης ποιοτικών
χαρακτηριστικών.’’

2) Σύμφωνα με την διακήρυξη άρθρο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης γράφεται:

‘’Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015 σχετικό με το
αντικείμενο του διαγωνισμού του οποίου η απρόσκοπτη εφαρμογή του θα πρέπει να
διασφαλίζεται μέσω Συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO
22310:2012, που βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται
από οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την πιστοποίηση.
Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά κατά την έννοια του άρθρου 309 του
Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης Επίσης
οφείλουν να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο τήρησης συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2015, ή άλλων
αντίστοιχων κατά την έννοια του άρθρου 309 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής
ανάλογο του αντικειμένου της σύμβασης.’’

Επίσης στη διακήρυξη   στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα Β.5. γράφεται :

‘’ Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
 Συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας κατά ISO 22310:2012, που

βασίζεται στην σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιείται από
οργανισμούς που εφαρμόζουν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για την
πιστοποίηση. Γίνονται δεκτά ισοδύναμα πιστοποιητικά κατά την έννοια του άρθρου
309 του Ν.4412/2016, με πεδίο εφαρμογής ανάλογο του αντικειμένου της
σύμβασης.’’

Επειδή το πρότυπο Συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας είναι το ISO
22301: 2012 ενημερώστε μας εάν εκ παραδρομής αναγράφηκε ως ISO 22310:2012

Απάντηση :
Ζητείται πιστοποίηση βάση του προτύπου ISO 22301: 2012 .

3) Στο Παράρτημα VI ‘’’Έντυπο Α’’ δεν περιλαμβάνονται :

 Ρυθμιστής στροφών
 Φίλτρο ευθύγραμμου τύπου

ενώ περιλαμβάνεται στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Τεχνική Περιγραφή και
Ανάλυση Τεχνικών Προδιαγραφών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειες σας .

Απάντηση :



Αναρτήθηκε ορθή επανάληψη για το Παράρτημα VI«Έντυπο Α», που περιλαμβάνει τον
ανωτέρω .

4) Σύμφωνα με την διακήρυξη ,άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά Μέσα γράφεται:

‘’β) Αποδεικτικό της σχέσης μεταξύ του διαγωνιζομένου και του οικονομικού φορέα,
θεωρημένο μεσυμβολαιογραφική πράξη ή με Ιδιωτικό Συμφωνητικό θεωρημένο από ΚΕΠ.’’

Είναι αποδεκτό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο και όχι θεωρημένο από
ΚΕΠ λόγω ότι η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.

Απάντηση :

Αποδεκτό είναι μόνο Ιδιωτικό Συμφωνητικό ψηφιακά υπογεγραμμένο .
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