
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                                              Αθήνα 13-09-2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ.. Πρωτ.: 40727 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Τηλ : (213) 2010432/501 

Fax : (213) 2010419 ΠΡΟΣ: 

Εmail : promithies@1ypatt.gr     Εταιρεία 

PEGASUS HEALTH & SCIENCE Α.Ε. 

Και τους  υποψηφίους  αναδόχους  

και κάθε ενδιαφερόμενο της 

διακήρυξης  20/2018 του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για τη προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με αρ. πρ. 

30506/27-6-18 & αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 61331 

 

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. 

διακ. 20/2018) για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για δομές ΠΦΥ της 1ης 

ΥΠΕ Αττικής»  (αρ. πρωτ. 30506/27-6-2018 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61331) 
 

 

Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. (Παροχή Διευκρινίσεων) της 

Διακήρυξης (20/2018) με αρ. πρ. 40585/13-09-2018 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61331, 

την απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση που υπεβλήθηκε με e-mail   την 11-09-2018 και 

αφορά τον Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με 

προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την προμήθεια 

«Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για δομές ΠΦΥ της 1ης ΥΠΕ Αττική». 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής: 

1. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
 

 

 

                                                                                                   Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

  

                                                                                         ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Γραφείο Υποδιοικήτριας 

Τμήμα Προμηθειών 

 



Απάντηση σε διευκρινιστική  ερώτηση Εταιρείας  ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ 

 

 
Ερώτηση Οικονομικού Φορέα: 
 Σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν αν τα πιστοποιητικά για την περιβαλλοντική 

διαχείριση, ISO 14001:2015 ή EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ή ισοδύναμα 

πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αναγράφονται στην σελίδα 21 της διακήρυξης 

20/2018, παράγραφος 2.2.7, προέρχονται από την κατασκευάστρια εταιρεία και όχι από την 

προσφέρουσα θα καλύπτουν τον όρο της διακήρυξης δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στον 

ανωτέρω διαγωνισμό. 

 

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Τα πιστοποιητικά για την περιβαλλοντική διαχείριση, ISO 14001:2015 ή EMAS (Eco-Management 

and Audit Scheme) ή ισοδύναμα πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης, που αναγράφονται 

στην σελίδα 21 της διακήρυξης 20/2018, παράγραφος 2.2.7, θα πρέπει να προέρχονται από τον 

οικονομικό φορέα.  
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