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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 

Αναφορικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Παρασκευής & 

Διανομής Γευμάτων, Αρ.Διακ. 53/2018 και αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 66005 σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Το κατώτατο όριο των σιτιζόμενων ασθενών (450-10% =405 ασθενείς ημερησίως), όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 4.7.1 των τεχνικών προδιαγραφών, αποτελεί ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό αριθμό με 

σκοπό να δοθεί μια τάξη μεγέθους του όγκου ρου επικείμενου παραγόμενου έργου. Ως εκ τούτου στην 

περίπτωση που για κάποιες ημέρες ο υποδεικνυόμενος από το τμήμα διατροφής αριθμός των 

σιτιζόμενων είναι μικρότερος ή/και μεγαλύτερος των ορίων που ενδεικτικά έχουν τεθεί η αποζημίωση 

του αναδόχου θα υπολογίζεται κάθε φορά με βάση τον παραγόμενο αριθμό ημερήσιων μενού ανά 

μήνα.   

2. Τα 35 άτομα που αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 2.11 αποτελούν το ελάχιστο πλήθος των ατόμων 

που οφείλει να διαθέσει ο ανάδοχος, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το μόνιμο προσωπικό του 

νοσοκομείου. Σημειώνεται ότι η φύση του έργου και το σύνολο των ζητούμενων εργασιών, όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 1 και ιδιαίτερα στην 1.6.4., απαιτεί προσωπικό εκπαιδευμένο, υγιές, 

σταθερό και πλήρους απασχόλησης.  

3. Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται στον πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής στη 

σελ.9 της Διακήρυξης αφορά Υπηρεσίες Παρασκευής και διανομής γευμάτων γενικά και όχι 

αποκλειστικά σε νοσοκομεία.  Ο εν λόγω ετήσιος κύκλος εργασιών αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους 

ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις αναφερόμενες χρήσεις (2015, 2016 & 2017). 

4. Στο άρθρο 2.2.1 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται: «να προσκομιστούν Αποσπάσματα συμβάσεων 

σίτισης … μεγάλου αριθμού ατόμων … η διάρκεια και το αντικείμενο». Διευκρινίζεται ότι, όπως 

αναφέρεται και στην παράγραφο 1.6.6, ως μεγάλος αριθμός ορίζεται τουλάχιστον ο αριθμός των 450 

ασθενών ημερησίως. 
5.  Τα ζητούμενα στην παράγραφο 2 των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 3.2.1, 

3.2.2 και 3.2.3) θα πρέπει να προσκομιστούν στην τεχνική προσφορά.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση 
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