
 

 

 
 

 

Σχόλια 

Όνομα ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΤΟΥ Email diagon@cateringhoutos.gr Άρθρο 

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΜΕΛΕΤΗ Ημ/νία 18/11/2019Έπειτα από προσεκτική 

μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, 

αποσκοπώντας πάντα στην διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την επιτυχή 

υλοποίηση των έργων. 

 

1. Στο τεύχος της διαβούλευσης και συγκεκριμένα στα δικαιολογητικά που 

πρέπει να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων αναφέρεται: 

Γ. Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 

……… 

Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα 

ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην 

περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

πριν την δημοσίευση της διακήρυξης (η περίοδος των διαχειριστικών χρήσεων 

εκκινούν από τον χρόνο πριν το έτος δημοσίευσης της διακήρυξης π.χ. έτος 

δημοσίευσης της διακήρυξης 2019, οι τρεις τελευταίες χρήσεις 2018-2017-2016 είναι 

από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχει: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού πλέον Φ.Π.Α. των ειδών στα οποία συμμετέχει ο 

ενδιαφερόμενος. Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά. 

Σύμφωνα με το ίδιο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών: Τα γεύματα θα 

παρασκευάζεται αυθημερόν (cook and serve) αποκλειόμενης της μεθόδου 

προκατάψυξης (cook and freeze). Κατόπιν τούτου προτείνουμε για την α) ισότιμη 

αξιολόγηση των υποψηφίων και β) για την διασφάλιση κάλυψης των τεχνικών 

προδιαγραφών του εν λόγω έργου καθώς αφορά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αντί του 

μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών ο οποίος συμπεραίνει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα ακόμη και μη σχετική με τις απαιτήσεις του προκηρυχθέντος έργου 

να ζητηθεί ο ειδικός μέσος κύκλος εργασιών της τελευταίας 3ετίας ο οποίος θα 

προέρχεται από παρόμοια δραστηριότητα ήτοι υπηρεσίες μαζικής εστίασης με 

παραγωγή φρέσκου γεύματος και άμεση διάθεση στον καταναλωτή. 

 

2. Στο τεύχος της διαβούλευσης και συγκεκριμένα στα δικαιολογητικά που 

πρέπει να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων αναφέρεται: 

Δ. Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψη σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

3) Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικού Πιστοποιητικού…………… 

Δεν γίνεται αναφορά σε πρότυπα όπως: 



i) Πιστοποιητικό διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 για την 

εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας 

ii) Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς 

προτύπου ISO 26000:2010 για την εταιρική ευθύνη και όσα απαιτούνται από το 

άρθρο 309 του Ν.4412/2016. 

iii) Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς 

προτύπου ISO 27001:2013 για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα αποτελεί προϋπόθεση για την διασφάλιση 

όχι μόνο της ασφαλούς εκτέλεσης του προκηρυχθέντος έργου αλλά και την 

εμπιστευτικότητα που διέπει το έργο βάση και του GDPR (Γενικός κανονισμός για 

την προστασία των δεδομένων). Είναι ξεκάθαρο άλλωστε και από το τεύχος των 

τεχνικών προδιαγραφών ότι τα προϊόντα θα παραδίδονται χωρίς διακριτικό σήμα της 

εταιρίας ή άλλο διακριτικό για να τηρηθεί η ανωνυμία των δικαιούχων που θα τα 

λαμβάνουν. 

 

3. Στο τεύχος της διαβούλευσης και συγκεκριμένα στα δικαιολογητικά που 

πρέπει να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων αναφέρεται: 

Δ. Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψη σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

1) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευμάτων με 

δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 3.000 μερίδων ημερησίως 

Γνωρίζοντας επαρκώς τις απαιτήσεις και τις ειδικές συνθήκες υλοποίησης (πολλαπλά 

σημεία παράδοσης και διαφορετικοί χρόνοι παράδοσης ημερησίως), προτείνουμε το 

εργαστήριο να μην απέχει περισσότερο από 100χλμ από τα σημεία παράδοσης (Δήμο 

Θεσσαλονίκης), για την εμπρόθεσμη παράδοση και για την εξασφάλιση δυνατότητας 

κάλυψης αυξομειώσεων και έκτακτων παραδόσεων με ταυτόχρονη τήρηση των 

υγειονομικών διατάξεων (περιορισμένος χρόνος διάθεσης γευμάτων) σε περιπτώσεις 

προσθήκης δικαιούχων, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η προμήθεια προορίζεται για την 

κάλυψη αναγκών  ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ( άποροι, κακοποιημένες, 

μαθητές) των οποίων η εξυπηρέτηση κρίνεται υψίστης σημασίας. 

Οι ως άνω παρατηρήσεις/προτάσεις μας γίνονται με γνώμονα την εξασφάλιση της 

παροχής υπηρεσιών κατάλληλων για την υλοποίηση του εν λόγω έργου προς όφελος 

του δημοσίου συμφέροντος και δεν περιορίζουν την συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων καθώς εταιρίες που θα συμμετείχαν στον διαγωνισμό και θα μπορούσαν να 

υλοποιήσουν το εν λόγω έργο εκ του νόμου είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τις εν 

λόγω άδειες/πιστοποιήσεις και την εμπειρία ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και 

ορθή υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/ πληροφορία. 

Με εκτίμηση, 

Για την ΧΟΥΤΟΣ CATERINGA.E 

ΧΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Νόμιμη Εκπρόσωπος 

 

  

Επεξεργασία Μεταδεδομένων 

Απόρριψη Σχολίων 

Απορριφθέντα Σχόλια 

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων 


