Θεσσαλονίκη, 11.06.2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Ν. Μενεμένη 54628
Επιτροπή

Διενέργειας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διαγωνισμού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2310764023

FAX:

2310760076

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1498/28.05.2021 Διακήρυξη ( αρ.
συστήματος 133487).

Ερώτημα 1ο :
Αναφορικά με το πιστοποιητικό ΙSΟ 45001:2018 να επισημάνουμε πως σύμφωνα με το IAF, η
πιστοποίηση ΟΗSAS 18001:2007 μπορεί να παραταθεί έως και έξι μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η
μεταβατική περίοδος για τη μετεγκατάσταση διαπιστευμένων πιστοποιήσεων από το ΟΗSAS
18001:2007 σε ISO 45001:2018 παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Παρακαλούμε όπως
μας διευκρινίσετε εάν αποδέχεστε αντί του Πιστοποιητικού 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία) το Πιστοποιητικό ΟΗSAS 18001:2007 (Σύστημα
Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία) για την πλήρωση του κριτηρίου 2.2.7 της εν
θέματι διακήρυξης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 : Στα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς ζητείται υπεύθυνη δήλωση
για την ύπαρξη του εν λόγω πιστοποιητικού. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε όσα αναφέρετε στο
ερώτημα σας.

Το σώμα του ISO θα προσκομιστεί στα δικαιολογητικά του προσωρινού

αναδόχου. Εάν τότε έχει συντελεστεί η μετάβαση στο νέο πρότυπο θα το προσκομίσετε, όπως
θα έχετε δηλώσει τόσο στην υπεύθυνη δήλωση όσο και στο ESPD.
Ερώτημα 2ο:
Ως προς το κριτήριο 2.2.6.2. «Άδεια ραδιοσυχνότητας για την περιοχή Θεσσαλονίκης ή ύπαρξη
άλλων συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ φυλάκων και Διοίκησης Αναδόχου Εταιρείας, επί
ποινή αποκλεισμού» παρακαλούμε να μάς διευκρινίσετε αν αρκεί η κατοχή σύμβασης Δημοσίου
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Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών TETRA μέσω νομίμου παρόχου (ήτοι σύμβαση παροχής
υπηρεσιών του ψηφιακού συστήματος κινητών ραδιοεπικοινωνιών ΟΤΕlink), όπως η
συνημμένη σύμβαση που έχει η εταιρεία μας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 : Η ΚΑΘ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα της Διακήρυξης θα κάνει
αποδεκτή κάθε προσφορά, η οποία καλύπτει τον όρο της Διακήρυξης :«Άδεια
ραδιοσυχνότητας για την περιοχή Θεσσαλονίκης ή ύπαρξη άλλων συστημάτων επικοινωνίας
μεταξύ φυλάκων και Διοίκησης Αναδόχου Εταιρείας, επί ποινή αποκλεισμού»
Ως εκ τούτου εάν η προσκομιζόμενη άδεια εκ μέρους σας καλύπτει την απαιτούμενη
προϋπόθεση, θα καταστεί αποδεκτή.
Ερώτημα 3ο:
Στην παρ. 2.4.3.2 σελ. 28 της διακήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας "…8. Έχει υιοθετήσει διαδικασίες
και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να είναι πλήρως συμμορφούμενος με
όσα προβλέπει ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ
2016/679)". Ενόψει αυτού παρακαλώ να μάς διευκρινίσετε αν για την πλήρωση του
συγκεκριμένου όρου αρκεί η κατοχή ISO 27001, κανονισμού προσωπικών δεδομένων ή/και
DPO ή απαιτείται η απόδειξη κατοχής κάποιου πρόσθετου στοιχείου/μέτρου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 : Η υπεύθυνη δήλωση δεν αναφέρεται σε κατοχή διαπίστευσης ή σε απόδειξη
κατοχής στοιχείου / μέτρου για κανονισμό προσωπικών δεδομένων ή/και DPO αλλά σε
δήλωση του κάθε συμμετέχοντα ότι « Έχει υιοθετήσει διαδικασίες και έχει λάβει όλα τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να είναι πλήρως συμμορφούμενος με όσα προβλέπει ο
Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679)».
Πέραν τούτων θα πρέπει ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό να λάβει υπόψη του τον όρο
της Διακήρυξης : « Επισημαίνεται ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. διατηρεί το
δικαίωμα ελέγχου των διαδικασιών που τηρεί ο εκτελών την επεξεργασία στον οποίο αναθέτει
υπηρεσίες και έργα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμής, εντός της διάρκειας της σύμβασης
(σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού) .»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΘ Α.Ε.
Αντώνιος Μπούρης
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