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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση επί του με αριθμό 93/2021 τεύχους διακήρυξης ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΩΣ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)
ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(ΜΕ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΗ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ )
ΣΧΕΤ.: Το από 02-02-2021 αίτημα διευκρινίσεων του οικονομικού φορέα Isigonisgroup-Quality
Taste
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζουμε τα κάτωθι:
1. Σύμφωνα με την διακήρυξη, στην υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελλο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, υπάρχει η υποχρέωση δήλωσης πως: Ο υπογράφων είναι νόμιμος
εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο. (Να κατατεθούν τα
παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων). Τα παραστατικά
εκπροσώπησης του αντιπροσώπου μπορεί να είναι ένα πρακτικό ΔΣ και μια εξουσιοδότηση, αν ο
συμμετέχων είναι εταιρεία ή μια απλή εξουσιοδότηση, αν ο συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο
2. Τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα τους θα βρίσκονται μέσα στον ίδιο φάκελλο Κάθε έγγραφο που
θα περιλαμβάνεται στους φακέλλους θα πρέπει να είναι ένα πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο
3. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία
Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα
θα αναγράφονται μόνο στον γενικό φάκελλο. Οι επιμέρους φάκελλοι που θα περιλαμβάνονται στον
γενικό φάκελλο θα έχουν την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα.
4. Το ποσοστό της έκπτωσης προς τους εργαζομένους θα αναφέρεται με οποιοδήποτε τρόπο σε
έγγραφο που θα περιλαμβάνεται στον φάκελλο της οικονομικής προσφοράς
5. Στην υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να περιλαμβάνεται στον φάκελλο των δικαιολογητικών

συμμετοχής, υπάρχει η υποχρέωση αναφοράς τυχόν νομικών περιορισμών λειτουργίας της
επιχείρησης εφόσον υφίστανται.
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