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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 2η Διευκρίνιση
Αξιότιμοι,
Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων σας παραθέτουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις :
ΕΡΩΤΗΜΑ
1) Στο άρθρο 2.4.3.2 παρ. 2 σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης λειτουργίας, αναγράφεται
ότι «..Ειδικά για την ΟΜΑΔΑ (Β) σχετικά με το χώρο που θα διαθέσει ο Ανάδοχος (χωρίς
αντίτιμο) στο Πανεπιστήμιο στη Σπάρτη, πρέπει στην ανάλυση της Περιγραφής του τόπου και του
χώρου που θα λειτουργήσει το εστιατόριο στη Σπάρτη να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:…
-επίσημος χάρτης της πόλης της Σπάρτης, ώστε να είναι σαφής και ακριβής η τοπογραφική
θέση (Διεύθυνση) του κτιρίου και η οδική πρόσβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς από την έδρα
των Τμημάτων και το κέντρο της πόλης,…».
Παρακαλώ όπως διευκρινισθεί, εάν μπορεί να γίνει αποδεκτός χάρτης της Σπάρτης από την
εφαρμογή google maps.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Μπορεί να γίνει αποδεκτός χάρτης από την εφαρμογή google maps.

EΡΩΤΗΜΑ
2) Στο άρθρο 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αναφέρεται ότι «Όσον
αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης οι οικονομικοί φορείς:
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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.
Με τον όρο «ειδικό» κύκλο εργασιών εννοείται ο κύκλος εργασιών από συναφή δραστηριότητα
με τον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση και συγκεκριμένα η συστηματική,
επί καθημερινής βάσης, παροχή σίτισης σε τουλάχιστον 500 άτομα ημερησίως για συνεχές
διάστημα όχι μικρότερο των 6μηνών και όχι η περιστασιακή εξυπηρέτηση αναγκών τροφοδοσίας
κοινωνικών ή άλλων εκδηλώσεων.
Συγκεκριμένα: Οι συμμετέχοντες προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμούς) ή
αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών τελευταίων ετών όπως αυτά έχουν
αρμοδίως δημοσιευθεί, εφόσον η εταιρεία είναι υπόχρεη στη σύνταξη αυτών, εναλλακτικά
εφόσον η εταιρεία δεν είναι υπόχρεη στη σύνταξη ισολογισμών, δηλώσεις Ε3 από τις οποίες να
προκύπτει ο ειδικός κύκλος εργασιών»
Στο άρθρο 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής, στο σημείο Β.3αναφέρεται ότι «Για
την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ή ισοζυγίων -από το όποιο/α θα αποδεικνύεται, με ειδική επισήμανση, η συνάφεια με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης - των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών
χρήσεων (2018,2019,2020). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός
του προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζεται ο ισολογισμός των τριών (3) προηγούμενων ετών
αυτού. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου
Εισοδήματος και Εκκαθαριστικά σημειώματα. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο
που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος
εργασιών του Οικονομικού Φορέα. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας,
ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο
λειτουργεί.
Επισημαίνεται ότι ως ελάχιστο επίπεδο απόδειξης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας, απαιτείται οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων να μην
παρουσιάζουν αρνητικό αποτέλεσμα περισσότερες από μία φορά.
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνεται - με αναγραφή ανά έτος το
συνολικό ύψος του ετήσιου ειδικού κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων (ήτοι υπηρεσίες
μαζικής εστίασης) που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, κατά τις τρεις (3) τελευταίες
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, (2018,2019,2020) κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της
ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον
είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών συνοδευόμενη με
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων (Ε3), - ότι διαθέτει αθροιστικά ίσο ή
μεγαλύτερο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) της ΟΜΑΔΑΣ που συμμετέχει.
Ως εκ τούτου στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται, για κάθε έτος, οι αντίστοιχες
υπηρεσίες μαζικής εστίασης από τις οποίες προκύπτει ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών.
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Ωστόσο, αν η επιχείρηση λειτουργεί για λιγότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να
αποκλειστεί από τη διαδικασία του διαγωνισμού για το λόγο αυτό (“για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του”).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο και είναι στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής να κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά
του.»
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν αρκεί η προσκόμιση της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης του
Ν. 1599/1986 με την οποία θα βεβαιώνεται ανά έτος το συνολικό ύψος του ετήσιου ειδικού
κύκλου εργασιών κλπ. για την απόδειξη του κριτηρίου 2.2.5 περί Οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς από τα στοιχεία των ισολογισμών ή αποσπασμάτων
ισολογισμών και των δηλώσεων Ε3, δεν προκύπτει το ύψος του ειδικού κύκλου εργασιών για
τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, στο αντικείμενο της παρούσας ΔιακήρυξηςΣύμβασης, (2018,2019,2020). Εναλλακτικά και προς απόδειξη του κριτηρίου 2.2.5 περί
Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, ερωτάται εάν θα ήταν αποδεκτή η απόδειξη
του εν λόγω κριτηρίου, εκτός από την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, και με
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που έχουν εκτελεσθεί την τελευταία τριετία συναφών
με το αντικείμενο της ως άνω Διακήρυξης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης δεσμεύει για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων που
αναγράφονται σε αυτήν τα οποία και μπορούν να επαληθευτούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση που προσκομιστούν εκτός από την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης και
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων που έχουν εκτελεσθεί την τελευταία τριετία συναφών
με το αντικείμενο της ως άνω Διακήρυξης θα γίνουν αποδεκτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ
3) Στο άρθρο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται ότι «Όσον αφορά στην
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας)
ικανοποιητική τεχνογνωσία, επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία, σε υπηρεσίες αντίστοιχου
μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. Θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και
τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην
παρούσα Διακήρυξη, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώνει τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την
τεχνική υποδομή (πχ εξοπλισμό, μηχανήματα, εγκαταστάσεις), το απασχολούμενο προσωπικό
κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούμενου έργου.
Πιο συγκεκριμένα, 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
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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.»
Επίσης, στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) στο σημείο
Β.4 αναφέρεται ότι «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) Πίνακα με τις σημαντικότερες συμβάσεις - κατάλογο συμβάσεων (με αναφορά του αντίστοιχου
ποσού, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης και του αποδέκτη) από τον οποίο να προκύπτει ότι
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (ήτοι για τα έτη 2018,2019,2020) έχουν εκτελέσει
συμβάσεις που να αφορούν τη μαζική εστίαση (συστηματική και επί καθημερινής βάσης
παροχή υπηρεσιών σίτισης για τουλάχιστον 500 άτομα ημερησίως , για συνεχές διάστημα
όχι μικρότερο των 6 μηνών) και όχι η περιστασιακή εξυπηρέτηση αναγκών τροφοδοσίας
κοινωνικών ή άλλων εκδηλώσεων, σύμφωνα με το παρακάτω Υπόδειγμα….».
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν τα ως άνω χαρακτηριστικά στοιχεία των απαιτούμενων
συμβάσεων μαζικής εστίασης, ήτοι εάν α) η συστηματική και επί καθημερινής βάσης παροχή
υπηρεσιών σίτισης β) για τουλάχιστον 500 άτομα ημερησίως γ) για συνεχές διάστημα όχι
μικρότερο των 6 μηνών δ) ύψους ίσου ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού
της Ομάδας/ων (άνευ ΦΠΑ), για την/τις οποία/ες συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό, απαιτείται
να συντρέχουν για κάθε μια εκ των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης που
τυχόν επικαλεσθεί ο οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της συμμετοχής του στον εν λόγω
Διαγωνισμό ή εάν όλα τα παραπάνω απαιτούμενα - εκ της διακηρύξεως - στοιχεία της
σύμβασης μαζικής εστίασης μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από περισσότερες συμβάσεις
μαζικής εστίασης που ο οικονομικός φορέας τυχόν επικαλεσθεί κατά την υποβολή της
συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα ως άνω χαρακτηριστικά στοιχεία των απαιτούμενων συμβάσεων μαζικής εστίασης δεν
μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από περισσότερες συμβάσεις μαζικής εστίασης αλλά τα
τεκμήρια (α) (β) (γ) (δ) θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά ανά προσκομιζόμενη σύμβαση.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 4) Στο άρθρο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης αναφέρεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται πριν την
υποβολή της προσφορών τους να επισκεφτούν τους χώρους σίτισης του Ιδρύματος
προκειμένου να λάβουν γνώση αυτών προκειμένου να συντάξουν ορθά τις προσφορές τους...».
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε εάν είναι απαραίτητη η λήψη από την υπηρεσία σας κάποιου
είδους αποδεικτικού σημειώματος της πραγματοποιθείσας επίσκεψης του υποψήφιου
οικονομικού φορέα στους χώρους σίτισης και η υποβολή αυτού (του αποδεικτικού) στον
φάκελο της προσφοράς του συμμετέχοντος προς απόδειξη της γνώσης της κατάστασης των
χώρων σίτισης και προκειμένου να είναι αποδεκτή η προσφορά του συμμετέχοντος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν είναι υποχρεωτική η λήψη από την Υπηρεσία μας κάποιου αποδεικτικού εγγράφου για τη
γνώση της κατάστασης των χώρων σίτισης καθώς η υποβολή της προσφοράς τεκμαίρει την εκ
μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση της διαμόρφωσης και κατάστασης των χώρων σίτισης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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