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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  03 / 06 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 15014 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                   (Αναρτητέα Ηλεκτρονικά) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή   

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλ.:25313 52448 & 426 

Φαξ.: 25310 81659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ΄ αριθ. 13255 / 16-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004956657 2019-05-16) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: 

«Δαπάνες Σίτισης των Μαθητών Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2019-2020», 

εκτιμώμενης αξίας ίση με 171.141,60 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 52/2019 τεχνική μελέτη. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το από 01/06/2019 (10:59:40) ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο ερώτημα υποψήφιας αναδόχου 

εταιρείας. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 «τεχνική και επαγγελματική ικανότητας» της αριθ. 13255/16-

05-2019 διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν μεταξύ άλλων κριτηρίων 

και τουλάχιστον τρεις βεβαιώσεις καλής συνεργασίας με παραδόσεις/παροχή υπηρεσίας για 

όμοιες εργασίες (π.χ. σίτιση ατόμων) που πραγματοποιήσαν τα προηγούμενα τρία έτη της 

διενέργειας του διαγωνισμού έτους, με μνεία, για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, (είτε 

εμπίπτει στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα) την ημερομηνία παράδοσης και το αντίστοιχο 

ποσό.  

 Όσον αφορά το ερώτημα εάν στον όρο «όμοιες εργασίες (πχ σίτιση ατόμων)» 

συμπεριλαμβάνεται και η τροφοδοσία περιστασιακών κοινωνικών εκδηλώσεων και εάν οι 

βεβαιώσεις καλής συνεργασίας που θα προσκομιστούν θα πρέπει να προέρχονται από τρεις 

τουλάχιστον διαφορετικούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στο παραπάνω 

αντικείμενο (σίτιση ατόμων), σας γνωρίζουμε πως συμπεριλαμβάνεται και η τροφοδοσία 

περιστασιακών κοινωνικών εκδηλώσεων και πως δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται οι 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 «πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης» της αριθ. 13255/16-05-2019 διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς 

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας/πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
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συγκεκριμένα ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ISO 22000:2005 ή HACCP το οποίο να 

εξασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στις 

οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που εκδίδονται από 

επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Όσον αφορά το ερώτημα με ποιόν τρόπο καλύπτεται η απαίτηση προτύπου 

περιβαλλοντικής διαχείρισης π.χ. ύπαρξη πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 14001, σας 

γνωρίζουμε πως για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

οφείλουν να υποβάλουν {στο στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσωρινός 

ανάδοχος} πιστοποιητικά ISO 9001 και 22000/HACCP, και όχι 14001. Επιπλέον κατά την 

συμπλήρωσης του Τ.Ε.Υ.Δ. οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το κριτήριο Νο 

2 βάσει των όρων διακήρυξης. Εκ παραδρομής δεν ζητήθηκε από τους υποψηφίους αναδόχους 

να συμπληρώσουν στο Τ.Ε.Υ.Δ. το κριτήριο Νο 1 για την απαίτηση των προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εφόσον διαθέτουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει 

διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώσουν στο κριτήριο Νο 2 ως απάντηση το ΝΑΙ, όπως είχε 

πραγματοποιηθεί και σε προηγούμενους διαγωνισμούς της σίτισης των μαθητών του μουσικού 

σχολείου και είχε απαντήσει και η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία που υπέβαλε το ερώτημα 

(συγκεκριμένα κατά την διαδικασία σύναψης σύμβασης βάσει της 13770/30-05–2018 του Δήμου 

Κομοτηνής). 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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