
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» 1 

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ  ΑΡ. ΔΙΑΚ. 6/18 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (CPV 24111900-4) 

 

ΣΧΕΤ.:   Η αριθμ. 6/18 Δ/ξη για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & την Ενοικίαση Δεξαμενής 
 
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 6/18  διακήρυξης (με αριθμ συστ. 55395) της ηλεκτρονικής ανοικτής 

διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια  «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ»  

(CPV 24111900-4) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14-05-2018 ώρα 15:00 μ.μ 

και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 21-05-2018 ώρα 10:00 π.μ, σας παραθέτουμε τις 

παρακάτω διευκρινίσεις.  

Όσον αφορά το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του παραρτήματος VI της 

διακήρυξης στο Μέρος IV Κριτήρια επιλογής στην ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ παραδρομής αναφέρεται ότι πρέπει να συμπληρωθεί η 

δεύτερη παράγραφος όπου ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες για τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης αντί του « απαιτείται να παράσχει 

πληροφορίες μόνο για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα και με τις ζητούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές, όπως σωστά αναφέρεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) σε μορφή doc που έχει ήδη αναρτηθεί την 20-04-2018 μαζί με την διακήρυξη στην πλατφόρμα 

του ΕΣΗΔΗΣ στα συνημμένα του διαγωνισμού». 

Οπότε η ενότητα Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

του μέρους IV των κριτηρίων επιλογής του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

διαμορφώνεται ως παρακάτω : 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Βαθμός Ασφαλείας 

Ιωάννινα,  26.04.2018 

 

Αριθ. Πρωτ. : 5733 

 ΠΡΟΣ:  

  

 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

  

  

  

  

  

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Πληροφορίες : Α. ΚΑΡΡΑ  

Τηλέφωνο : 2651366625 

Fax : 2651029470 

E-mail : Promithies1@gni-hatzikosta.gr & 

amalia.karra@gni-hatzikosta.gr 

 ΚΟΙΝ: 

1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

mailto:Promithies1@gni-hatzikosta.gr%20&
ΑΔΑ: 9ΩΦΖ46906Ω-Β0Τ
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΑΔΑ: 9ΩΦΖ46906Ω-Β0Τ
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