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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 621/8/2020 Δ.Α.Η.Δ. 

ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ - 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 

Σας διευκρινίζουμε ότι στη σελ.18 στην παρ. 2.2.5.2 Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα στα σημεία: 

β) Να διαθέτουν σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001 και ISO 27001. Και τα τρία ISO θα πρέπει 

να έχουν αποκτηθεί πρίν την ανάρτηση του παρόντος και στο πεδίο εφαρμογής τους 

να περιλαμβάνονται δράσεις όπως Εμπόριο στρωμάτων, είδη ιματισμού και 

λογισμικού. 

γ) Να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) Βεβαίωση για Προμήθεια ειδών ιματισμού ή/και 

Επαγγελματικού ή/και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σύστημα Barcode φορητής 

συσκευής με εγκατεστημένη εφαρμογή ανάγνωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης 

Barcode. Η Βεβαίωση θα πρέπει να είναι από φορέα της κεντρικής διοίκησης 

(Υπουργεία ή φορείς που υπάγονται σε αυτά) ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού (ή φορείς, 

οργανισμοί, εταιρείες που υπάγονται σε αυτούς). Σε κάθε περίπτωση η σχετική 

Βεβαίωση πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την ανάρτηση του παρόντος και εντός των 

τελευταίων 12 μηνών. 

αντικαθίστανται και ισχύουν τα εξής:  

β) Να διαθέτουν σε ισχύ ISO 9001, ISO 14001 και ISO 27001. Και τα τρία ISO θα πρέπει 

να έχουν αποκτηθεί πρίν την ανάρτηση του παρόντος και στο πεδίο εφαρμογής τους 

να περιλαμβάνονται δράσεις όπως Εμπόριο επαγγελματικού εξοπλισμού και 

λογισμικού. 

γ) Να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) Βεβαίωση για Προμήθεια ειδών 

Επαγγελματικού ή/και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σύστημα Barcode φορητής 

συσκευής με εγκατεστημένη εφαρμογή ανάγνωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης 

Barcode. Η Βεβαίωση θα πρέπει να είναι από φορέα της κεντρικής διοίκησης 

(Υπουργεία ή φορείς που υπάγονται σε αυτά) ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού (ή φορείς, 

οργανισμοί, εταιρείες που υπάγονται σε αυτούς). Σε κάθε περίπτωση η σχετική 

Βεβαίωση πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την ανάρτηση του παρόντος και εντός των 

τελευταίων 12 μηνών. 
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