
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΓΙΑ THN 

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

«ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 32 – ΑΘΗΝΑ’’, 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ» 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

130.800,00 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% (105.483,87 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%) 

 

Αθήνα 07/09/2020 

ΕΡΩΤΗΜΑ 15/09/2020 

 
 Στο παράρτημα Α’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», άρθρο 2.4. περίπτωση 
3. αναφέρεται : «Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική 
τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή ότι η παρασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα παρασκευής 
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί 
τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή 
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.»  
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε μας  
- Ως τελικό/προσφερόμενο προϊόν νοείται το μαγειρευμένο γεύμα ή και τα συνοδευτικά π.χ. 
τσάι, τυρί, γάλα εβαπορέ, γιαούρτι κ.α. ;  



 
- Στην περίπτωση που ως τελικό προϊόν αναφέρεστε και σε κάποια συνοδευτικά τότε η 
υπεύθυνη δήλωση αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας παρασκευής ή της 
προμηθεύτριας σε εμάς μονάδας;  
 
Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο, ιδιαίτερα σε 
προϊόντα όπως το τσάι ή το γάλα εβαπορέ, όπου αναγνωρίσιμες εταιρίες αυτών, 
παρασκευάζουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό όπως νουνού γάλα (ολλανδικής παραγωγής) 
ενώ οι προμηθεύτριες εταιρίες αυτών στην χώρα μας είναι άλλες εταιρίες. 
 
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  

Απάντηση σε ερώτημα τις 15/09/2020. 

Ως τελικό προϊόν νοείται το μαγειρευμένο γεύμα όχι τα συνοδευτικά. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Κομπορόζος Σπυρίδων 


