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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Διεςκπινήζεων για ηην  διακήπςξη ανοισηού δημόζιος ηλεκηπονικού διεθνή 

διαγωνιζμού  πος αθοπά ηην «Προμήθεια και Εγκατάςταςη 

Συςτημάτων Έξυπνησ Πόλησ και Βιώςιμησ Αςτικήσ 

Κινητικότητασ» 
 

 

Ο Ανηιδήμαπσορ Απηαίυν ιαθάκαρ Χπιζηόθοπορ έσονηαρ ςπ’ ότη ηα εξήρ : 

Σην απιθ.ππυη. 24408/24-10-2022 (ΑΓΑΜ: 22PROC011476462 ) διακήπςξη 

ανοισηού δημόζιος ηλεκηπονικού διεθνή  διαγυνιζμού για ηην «Προμήθεια και 

Εγκατάςταςη Συςτημάτων Έξυπνησ Πόλησ και Βιώςιμησ 

Αςτικήσ Κινητικότητασ» 
 

 

1.  Αιηήμαηα διεςκπινήζευν πος ςπεβλήθηζαν μέζυ ηηρ ηλεκηπονικήρ 

πλαηθόπμαρ ηος ΔΗΓΗ και  

2. Σιρ διεςκπινήζειρ πος δόθηκαν από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ ηος Γήμος  

 

Διεςκπινίζει ηα εξήρ: 

Α) ε όηι αθοπά ηην ηεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα, παπ. 2.2.6. ηηρ 

διακήπςξηρ, η ζςγκεκπιμένη απαίηηζη πος αναθέπεηαι επ΄αςηήρ είναι δεζμεςηική, 

καθώρ αθοπά όπο ηηρ διακήπςξηρ. Άπα ππέπει ςποσπευηικά να ςποβληθεί 

ηοςλάσιζηον μία ζύμβαζη πος να έσει εκηελεζηεί ηα έηη 2019,2020,2021. 

Β) ηο άπθπο 2.2.7 πεπί πλήπυζηρ ηυν κπιηηπίυν επιλογήρ πος αθοπά ηα ππόηςπα 

διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ αναθέπονηαι ηα 

εξήρ : Οι Οικονομικοί Φορείσ για την παροφςα διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ 
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οφείλουν να διαθζτουν εν ιςχφ ISO 9001:2015 ή ιςοδφναμο με πεδίο εφαρμογήσ 

Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ, Επικοινωνιϊν, ISO 14001:2015 ή ιςοδφναμο, ISO 

27001:2013 ή ιςοδφναμο, τα οποία να ζχουν εκδοθεί από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

ςφμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4412/2016.90 

Στο άρθρο όμωσ 2.2.9.2. περί αποδεικτικϊν μζςων και αναλυτικότερα ςτην 

παράγραφο Β.5 περί απόδειξησ ςυμμόρφωςησ  με τα πρότυπα τησ παραγράφου 

2.2.7. γίνεται αναφορά εκ παραδρομήσ ςτην υποχρζωςη προςκόμιςησ του ISO 

50001:  2018. 

Κατά ςυνζπεια οι οικονομικοί φορείσ δεν απαιτείται για τη ςυμμετοχή τουσ ςτο 

διαγωνιςμό να διαθζτουν πιςτοποιητικό ISO 50001: 2018, διότι εκ παραδρομήσ 

ζγινε αναφορά ςϋ αυτό ςτο 2.2.9.2. –Β.5  

 

 

                                         Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΧΟ ΑΡΣΑΙΩΝ 

 

ΙΑΦΑΚΑ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ 
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