
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Σ.Π. 5/2021  

 

Διευκρινήσεις επί της αριθ. ΣΠ5/2021 Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διαμονής 
καλλιτεχνών για τις ανάγκες εκδηλώσεων και παραστάσεων του ΟΜΜΑ 

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν αναφορικά με τη Διακήρυξη, σας διευκρινίζουμε 
τα ακόλουθα: 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

 
 
Παρ. 2.2.6  
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε ποια είναι τα άλλα ισοδύναμα πιστοποιητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας σε περίπτωση που 
μια εταιρία δεν διαθέτει το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 
14001:2015 ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (Α) 
 
Το ποια είναι τα αλλά ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 

κράτη – μέλη, που γίνονται αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και ποια τα άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, είναι ζήτημα 

πραγματικό και κρίνεται με βάση την εκάστοτε προσφορά του φορέα, κατά το στάδιο 

αξιολόγησης των προσφορών. Είναι δε στην κρίση του οικονομικού φορέα τα στοιχεία που 

θα υποβάλλει προς αξιολόγηση στην Αναθέτουσα Αρχή.    

Τονίζεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει το βάρος απόδειξης του γεγονός (σε ότι αφορά τα 

ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας) ότι δεν είχε την δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 

λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 

ευθύνεται ο ίδιος, καθώς και ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν 

τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, με την υποβολή όλων των απαραίτητων 

αποδεικτικών στοιχείων. 

 
 
 
 
 



ΕΡΩΤΗΜΑ 2:  
 

 
 Παράρτημα Ι –  
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε το μέγεθος των γκρουπ. Όπως αναφέρεται στην 
διακήρυξη στο Παράρτημα Ι «τα ξενοδοχεία πρέπει να προσφέρουν διαθεσιμότητα για 
το σύνολο των δωματίων που ζητούνται ανά γκρουπ, και όχι σε μέρος αυτού», συνεπώς 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα μεγέθη, ώστε να μπορούμε να υποβάλλουμε ορθώς 
την προσφορά μας. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Το μέγεθος  των καλλιτεχνικών group  είθισται κατά μέσω όρο να είναι 50 έως 90 άτομα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:  

 
Παράρτημα ΙV - Οικονομική Προσφορά  
 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι μπορούμε να υποβάλλουμε ξεχωριστό πίνακα με τις 
προσφερόμενες τιμές για κάθε προσφερόμενο ξενοδοχείο.  
 
Τι ισχύει σε περίπτωση που τα ξενοδοχεία δεν έχουν την δυνατότητα να δώσουν τιμές για 
το 2023 ή το 2022;  Πως θα πρέπει να υποβληθεί η προσφορά μας ; 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Προφορές θα πρέπει να δοθούν για όλα τα έτη στα οποία αφορά η συμφωνία - πλαίσιο, 

ενώ θα πρέπει να κατατεθεί ένας πίνακας με τις προσφερόμενες τιμές και όχι περισσότεροι. 
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