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ΠΡΟΣ :
-Eταιρεία ΒΕΝΤΟ ΜΟΝ ΙΚΕ
-Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Υπ΄αριθμ. 02/2021 ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη σίτιση
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας –σταθερής τιμής –Παροχή διευκρινίσεων 1η Διευκρίνιση
Αξιότιμοι,
Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων σας παραθέτουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις :
ΕΡΩΤΗΜΑ :
α) Σχετικά με την απαίτηση του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης «οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: α) να έχουν εκτελέσει κατά τα
προηγούμενα 3 έτη (2018,2019,2020) “κατά ελάχιστο όριο”, συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο (συμβάσεις μαζικής
σίτισης) - δηλ. να παρέχουν συστηματικά και επί καθημερινής βάσης παροχή
υπηρεσιών σίτισης για τουλάχιστον 500 άτομα ημερησίως , για συνεχές διάστημα
όχι μικρότερο των 6 μηνών - ύψους ίσου ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού
προϋπολογισμού της Ομάδας/ων (άνευ ΦΠΑ), για την/τις οποία/ες
συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό, oι οποίες θα αποδεικνύονται με βεβαίωση
συνεργασίας ή πρωτόκολλο παραλαβής/καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από
αρμόδια Αρχή (με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας παροχής της
υπηρεσίας και του αριθμού των σιτιζομένων, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα, με συνοπτική περιγραφή και ακριβή ποσοτικά στοιχεία). Εάν ο
πελάτης είναι ιδιώτης ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται συστατική επιστολή
για την επιτυχή και ικανοποιητική εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και
όχι η σχετική σύμβαση Ανάθεσης με αναφορά των ανωτέρω στοιχείων.
Ερωτάται αν η απαίτηση για παροχή υπηρεσιών για συνεχές διάστημα όχι
μικρότερο των 6 μηνών μπορεί να προέρχεται από μια ενιαία σύμβαση μόνο ή από
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περισσότερες της μιας συνεχόμενες, κατά τρόπο ώστε αθροιστικά να καλύπτουν
την σχετική απαίτηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.6 από μια η περισσότερες συμβάσεις υπό την
προϋπόθεση να εξασφαλίζουν τις τεθείσες προϋποθέσεις .
Συγκεκριμένα : Η σύμβαση/εις να καλύπτουν τη συστηματική και επί
καθημερινής βάσης παροχή υπηρεσιών σίτισης (μαζική σίτιση) για τουλάχιστον
500 άτομα ημερησίως , για συνεχές διάστημα όχι μικρότερο των 6 μηνών ύψους ίσου ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού της Ομάδας/ων
(άνευ ΦΠΑ), για την/τις οποία/ες συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό
ΕΡΩΤΗΜΑ :
β) Σχετικά με την απαίτηση του άρθρου 2.2..5. «Όσον αφορά την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι
οικονομικοί φορείς: Απαιτείται ως ελάχιστο επίπεδο χρηματοοικονομικής
επάρκειας να διαθέτουν ειδικό κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις, στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης-Σύμβασης,
(2018,2019,2020) αθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού
προϋπολογισμού της Ομάδας/ων, (άνευ φπα) , για την/τις οποία/ες
συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες
οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών (άρθρο 75 παρ.3 Ν.4412/2016).
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από τρία
έτη λειτουργίας ή διαθέτει τις ζητούμενες από τη διακήρυξη υπηρεσίες για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, εφόσον προσκομίσει κατάλογο
παραδόσεων μόνο για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί, δεν αποκλείεται
από την περαιτέρω διαδικασία.».
Ερωτάται αν, σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από τρία
έτη λειτουργίας ή διαθέτει τις ζητούμενες από τη διακήρυξη υπηρεσίες για
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, υποχρεούται να ικανοποιεί
ταυτοχρόνως την απαίτηση να διαθέτει ειδικό κύκλο εργασιών αθροιστικά ίσο ή
μεγαλύτερο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού της Ομάδας/ων, (άνευ φπα)
, για την/τις οποία/ες συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό ή αν αρκεί να έχει
αναλογικά λιγότερο και στη δεύτερη περίπτωση ποια είναι η σχετική αναλογία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι Οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ικανοποιούν την απαίτηση περί ειδικού
κύκλου εργασιών αθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού
προϋπολογισμού της Ομάδας/ων, (άνευ φπα) , για την/τις οποία/ες
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συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό έστω και αν λειτουργούν για μικρότερο χρονικό
διάστημα.
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