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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

           

       

                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      Αθήνα,  4/7/2013 

ΤΜΗΜΑ          : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 Αρ. πρωτ. 7687 

 

                                                                              

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 6650 /11 -6 -2013 Διακήρυξης Ανοικτού 

Δημοσίου Διαγωνισμού  

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. 7687/4-7-2013 εγγράφου σχετικά με την παροχή 

διευκρινίσεων επί της 6650/11-6-2013 διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 

για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου σημειώνονται τα εξής: 

 

 Στο κεφάλαιο της διακήρυξης «6. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» αναφέρεται ότι : 

«Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις προσώπων ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς και συνεταιρισμοί. 

Σημειώνεται ειδικά ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την υποβολή των 

προσφορών τους να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, καθώς και 

αποδεδειγμένη ενασχόληση, ικανότητες και εξειδικευμένες γνώσεις, στην 

παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9.Α.2. της 

παρούσας» 

 

 Στη σελίδα 21, σημείο Α2.«ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» αναφέρεται ότι: 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς του να 

πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό : 

Να έχει εμπειρία που να αποδεικνύεται από την επιτυχή παροχή 

αντίστοιχων υπηρεσιών, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και 

ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία 

σε τέτοιου είδους υπηρεσίες.  

Τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με την κατάθεση  καταλόγου 

υπηρεσιών του  (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) για έργα 

σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, που έχει αναλάβει και 

ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία. 

Για κάθε έργο πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση επιτυχούς εκτέλεσης των 

υπηρεσιών από τον φορέα ανάθεσης. Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά 

πρέπει να υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό. 

 

 Στη σελίδα 26 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σημείο β αναφέρεται 

ότι μεταξύ των άλλων η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να 

περιλαμβάνει Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, το οποίο θα πρέπει να είναι 

εν ισχύ κατά την κατάθεση της προσφοράς. 

Στο τέλος δε του κεφαλαίου σελ. 28 ρητώς αναφέρεται ότι: 

«Σε περίπτωση μη κατάθεσης των ανωτέρω, που θα πρέπει να περιέχονται 

στο Φάκελο της τεχνικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται». 

 

 

 Από τις ρητές  αναφορές της διακήρυξης σε σχέση με τα ερωτήματά σας 

προκύπτουν τα εξής: 

 

1) Απαραίτητη προϋπόθεση των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προσφέρουσα 

επιχείρηση να  διαθέτει ήδη Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων κατά το πρότυπο  ISO 22000- HACCP . 

2) Συνακόλουθα φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί ήδη δραστηριότητα και 

δεν έχει το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν  έχει δικαίωμα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

3) Η προκήρυξη θέτει ρητό όρο τη βεβαίωση επιτυχούς  εκτέλεσης υπηρεσιών 

από φορείς ανάθεσης, που αφορούν την επιχείρηση. Συνεπώς  απλώς 

υπάλληλος σε  κατάστημα αντιστοίχων υπηρεσιών δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις της προκήρυξης.  

 



Πληροφορίες:  Αφροδίτη Μπαλού , Τηλ.: + 30 213-1306208,  fax: + 30 213-1306480 , e-mail:abalou@ekdd.gr 
Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος,  

 

 

4) Οι Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 θα πρέπει να αναγράφουν όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται λεπτομερώς στη διακήρυξη, να φέρουν θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής και η ημερομηνία υπογραφής τους θα πρέπει να 

συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου και με την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. Συνεπώς δεν επηρεάζει την εγκυρότητα αυτών ο 

αριθμός των υπεύθυνων δηλώσεων. 

5) Στο παράρτημα II  στην ενότητα 3 οι στήλες με αρίθμηση 6,7 και 8 καθώς 

και στην ενότητα 4 η στήλη με αρίθμηση 3, συμπληρώνονται από τους 

υποψηφίους. Ο μέσος όρος Προσφερόμενου Ποσοστού Έκπτωσης  Α 

υπολογίζεται από την Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και τα 

προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης Β και Γ αναγράφονται από την ανωτέρω 

επιτροπή. Δηλαδή οι οριζόντιες στήλες με γκρί σκίαση του πίνακα 

οικονομικών προσφορών, συμπληρώνονται από την Υπηρεσία, όπως 

αναφέρεται στην προκήρυξη.  

6) Δεν αποτελεί απαίτηση της διακήρυξης πέραν της βεβαίωσης επιτυχούς 

εκτέλεσης παρόμοιων υπηρεσιών η κατάθεση άλλων εγγράφων όπως η 

βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, βεβαίωση αρμόδιου επιμελητηρίου 

βεβαίωση ΟΑΕΕ, βεβαίωση ενσήμων κ.λπ.  

7) Ως αντίστοιχες υπηρεσίες – παρεμφερή αντικείμενα νοούνται  επιχειρήσεις 

ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, 

ταχείας εστίασης,  κυλικείων, καφενείων,  αναψυκτηρίων, catering κ.λπ. 

 

Σημειώνεται επιπροσθέτως, ότι οι  παραπάνω διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της  Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην ακόλουθη διαδρομή:  

www.ekdd.gr  -  Διακηρύξεις – Διευκρινίσεις Διαγωνισμού 

 

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

 

Ευαγγελία Σοφία 

 

Εσωτερική διανομή  :  

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

2. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού 

http://www.ekdd.gr/

