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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης ».
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 73/2016 σχετική μελέτη (ΑΔΑΜ 16REQ005450115 2016-11-24) του τμήματος
προμηθειών του Δήμου.
2. Την αριθ. 33300/06-12–2016 διακήρυξη για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσίας
μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση απόρων του Κέντρου Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

Σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι:
i)

Στο άρθρο 10ο, σελ. 26, αναφέρεται πως «η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον

για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι εξάμηνη (ήτοι η
εγγύηση να έχει ως χρόνο τουλάχιστον επτά μήνες από την ημερομηνία λήξης των προσφορών)».
Διευκρινίζουμε πως {όπως αναγράφεται και στην περίληψη της διακήρυξης}, η εγγύηση συμμετοχής

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
διαγωνιζόμενου {η οποία είναι για 6 μήνες}. Δηλαδή θα έχει ισχύ για επτά (7) μήνες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ii) Στην σχετική μελέτη αναφέρεται πως «μεταξύ των δικαιολογητικών απαιτείται και η προσκόμιση
βεβαίωσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής ότι τα ψάρια προέρχονται από καταχωρημένη ιχθυόσκαλα ή από
εγκεκριμένη εγκατάσταση με HACCP καθώς επίσης και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης)».
Διευκρινίζουμε πως δεν οφείλουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, επί ποινή αποκλεισμού, να κατατεθούν τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, παρά μόνο αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης
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