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ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις για τον υπ’ αριθ. ΔΟ4/2852/2019 Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
Ανάδειξης Αναδόχου για την Σίτιση των Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου σε
Κεφαλληνία, Ζάκυνθο και Λευκάδα.
Σχετ.: το αριθμ. πρωτ. 3117/ΔΣΦΜ3/3117 της Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Κατόπιν του με αριθ, πρωτ. 3096/13-6-2019 αίτηματος παροχής διευκρινήσεων της
εταιρείας με την επωνυμία “KORINTHIAN PALACE A.E.” διευκρινίζουμε τα εξής:
Δεδομένων των παρακάτω όρων της υπ’ αριθμ. ΔΟ4/2852/2019 διακήρυξης
Σύμφωνα με την παράγραφο «2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» ζητείται:
«όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας (ήτοι για τα έτη 2016, 2017 και 2018) να έχουν εκτελέσει δύο (2) τουλάχιστον
συμβάσεις που να αφορούν τη μαζική εστίαση με αριθμό ατόμων προσαυξημένο αναλογικά
με τα έργα (τμήματα) στα οποία θα συμμετάσχει ο ανάδοχος, σε καθημερινή βάση…»
Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο «2.2.9 Αποδεικτικά μέσα» ζητείται:
«Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 της παρούσας οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν: α) κατάλογο συμβάσεων (με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της
ημερομηνίας έναρξης και λήξης και του παραλήπτη) από τον οποίο να προκύπτει ότι κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας ( ήτοι για τα έτη 2016, 2017 και 2018) έχουν εκτελέσει
δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις που να αφορούν τη μαζική εστίαση με αριθμό ατόμων
προσαξημένο αναλογικά με τα έργα (τμήματα) στα οποία θα συμμετάσχει ο ανάδοχος και
κατάλογο ο οποίος θα αναφέρει τις κυριότερες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού
παροχές υπηρεσιών, δηλαδή εκμετάλλευση εστιατορίων (συστηματική επί καθημερινής
βάσεως παροχή πλήρους σίτισης για συνεχές διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών με
γεύμα και δείπνο) σε καθημερινή βάση…»
ΕΡΩΤΗΣΗ 1.
Εάν το παραπάνω κριτήριο καλύπτεται προσκομίζοντας τουλάχιστον δύο συμβάσεις, κάθε
μία από τις οποίες να περιλαμβάνει τον αριθμό των ατόμων των τμημάτων στα οποία

επιθυμεί να συμμετάσχει ο οικονομικός φορέας ή προσκομίζοντας τουλάχιστον δύο
συμβάσεις οι οποίες να καλύπτουν αθροιστικά τον αριθμό των ατόμων των τμημάτων στα
οποία επιθυμεί να συμμετάσχει ο οικονομικός φορέας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Υποψήφιος που υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα του διαγωνισμού
θα πρέπει να προσκομίσει συμβάσεις που να αφορούν τη μαζική εστίαση με αριθμό
ατόμων προσαυξημένο αναλογικά με τα τμήματα στα οποία θα συμμετάσχει αθροιστικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2.
Εάν το παραπάνω κριτήριο αφορά κάθε τμήμα χωριστά, δηλαδή καλύπτεται
προσκομίζοντας τουλάχιστον δύο συμβάσεις για κάθε τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη ως
κριτήριο τον αριθμό των ατόμων ου κάθε τμήματος χωριστά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα καλύπτει και το δεύτερο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3.
Τι εννοείτε με τον όρο «εκμετάλλευση εστιατορίων». Δεδομένου ότι η εταιρεία μας
δραστηριοποιείται στον τομέα της μαζικής εστίασης, θα ληφθούν υπόψη συμβάσεις που
αφορούν τη μαζική εστίαση γενικώς (π.χ. σίτιση προσφύγων – αλλοδαπών) ή οι συμβάσεις
αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν σαφώς τον παραπάνω όρο «εκμετάλλευση εστιατορίων»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
Με τον όρο «εκμετάλλευση εστιατορίων» εννοούμε τη συστηματική και επί καθημερινής
βάσεως παροχή πλήρους σίτισης (πρωί, μεσημέρι, βράδυ), για όλες τις ημέρες της
εβδομάδας, με λειτουργία εστιατορίου, η οποία περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του
εστιατορίου, την προμήθεια πρώτων υλών, την Παρασκευή του φαγητού, τη διανομή και
εξυπηρέτηση καθώς και την καθαριότητα του εστιατορίου και όχι την περιστασιακή
εξυπηρέτηση αναγκών τροφοδοσίας κοινωνικών ή άλλων εκδηλώσεων.
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