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Αθήνα 10/1/2020

Διευκρινήσεις  σχετικά  με  την  διακήρυξη  του  ΕΜΣΤ  με  αρ.πρ  2298-20/12/2019  «ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΩΝ  ΔΥΟ  ΧΩΡΩΝ  ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».

Ερώτηση 1.
Σε  περίπτωση  υποψηφίου  αναδόχου  ένωσης  εταιριών,  που  ένα  μέλος  (το  ίδιο)  διαθέτει  τρία  (3)
εστιατόρια  (διαφορετικά)  εκ  των οποίων το  ένα εξ  αυτών λειτουργεί   συνεχώς κατά τα δέκα (10)
τελευταία έτη και η χωρητικότητα αυτών (καθήμενοι), ενδεικτικά είναι:
• α’  εστιατόριο :  100 άτομα
• β’  εστιατόριο :  50 άτομα 
• γ’  εστιατόριο :  50 άτομα
καλύπτεται η γενική απαίτηση του άρθρου 9 (Δικαίωμα συμμετοχής) και η ειδική τεχνικοοικονομική
επάρκεια  και  επαγγελματική  ικανότητα  της  διακήρυξης  του  υποψηφίου  αναδόχου  ‘’να  είναι
ιδιοκτήτης / διαχειριστής  εστιατορίου/ων ή χώρων εστίασης της συγκεκριμένης δυναμικότητας  (200
άτομα) με συνεχόμενη λειτουργία τουλάχιστον 10 έτη ‘’;

Απάντηση 1.
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «Δικαίωμα Συμμετοχής» του Κεφαλαίου 2 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»  της  διακήρυξης,  Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  όσοι
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα στη λειτουργία τουλάχιστον
ενός  αντίστοιχου  εστιατορίου (παρασκευαζόμενου  ζεστού φαγητού σε  καθημένους)  χωρητικότητας
τουλάχιστον 200 ατόμων και  που έτυχαν απήχησης από το κοινό,  σε  λειτουργία εν γένει,  συνεχώς
τουλάχιστον  κατά  τα  δέκα  (10)  τελευταία  έτη  πριν  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ήτοι
τουλάχιστον  για  χρόνο  ίσο  της  μέγιστης  διάρκειας  της  μίσθωσης.  Από  τα  στοιχεία  της  1ης
διευκρίνησης  /  ερώτησης  κανένα  από τρία  (3)  εστιατόρια  (διαφορετικά)   δεν  καλύπτει  την  γενική
απαίτηση του Άρθρου 9. ‘’Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό’’.

Ερώτηση  2.
Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης στο διαγωνισμό, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 16ου άρθρου
της διακήρυξης, διευκρινίστε :
α) Η απόδειξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων για κάθε οικονομικό έτος την τελευταία τριετία
(παράγραφος 2), βαρύνει το σύνολο των μελών της ένωσης ή μόνο των μελών τα οποία καλύπτουν τις
ειδικές τεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις.
β) Η κατάθεση των ζητούμενων πιστοποιητικών ISO (παράγραφος 7), βαρύνει μόνο τα μέλη της ένωσης
που καλύπτουν την ειδική τεχνικοοικονομική επάρκεια και επαγγελματική ικανότητα της διακήρυξης
‘’να  είναι  ιδιοκτήτης  /  διαχειριστής   εστιατορίου  /ων  ή  χώρων  εστίασης  της  συγκεκριμένης



δυναμικότητας (200 άτομα) με συνεχόμενη λειτουργία τουλάχιστον 10 έτη ‘’ ή το σύνολο των μελών
της ένωσης;
γ)  Η απόδειξη απασχόλησης αριθμού προσωπικού άνω των 50 ατόμων (παράγραφος  8)  μπορεί  να
καλυφθεί αθροιστικά από το σύνολο των μελών της ένωσης;
δ) η απόδειξη περί εγκατάστασης και χρήσης Προγράμματος μηχανογράφησης Food&amp;Beverage
καθώς και  εφαρμογή πολιτικής  ορθής περιβαλλοντολογικής  συμπεριφοράς  (πχ  ανακυκλώσιμα  είδη
συσκευασίας,  βιοδιασπώμενα  πλαστικά  ΚΛΠ)  στις  υφιστάμενες  υποδομές  του  (παράγραφος  12),
βαρύνει την ένωση (ένα ή περισσότερα μέλη) ή το σύνολο των μελών της ένωσης; 

Απάντηση 2.
Σύμφωνα με το Άρθρο «Δικαίωμα Συμμετοχής» του Κεφαλαίου 2 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της διακήρυξης,  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Ενώσεις
φυσικών ή νομικών πρόσωπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  Στο πρόσωπο τουλάχιστον  ενός
μέλους  της  Ένωσης  φυσικών  ή  νομικών  πρόσωπων  πρέπει  να  καλύπτεται  το  σύνολο  των  ειδικών
τεχνικών  και  επαγγελματικών  απαιτήσεων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  της  διακήρυξης,  με  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνομά του.   Οι ειδικές τεχνικές και επαγγελματικές
απαιτήσεις των παραγράφων 2, 7, 8 και 12 του άρθρου 16 της διακήρυξης, θα πρέπει να καλύπτονται
στο  σύνολο  τους  τουλάχιστον  από  ένα  μέλος  σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από   Ένωσης
φυσικών ή νομικών πρόσωπων.

Ερώτηση  3.
Ερωτάται  εάν σε περίπτωση Ενώσεως νομικών προσώπων,  στο πρόσωπο τουλάχιστον  ενός μέλους
πρέπει  να συντρέχει  η  ως άνω γενική  προϋπόθεση και  σωρευτικά (στο  ίδιο μέλος)  να  καλύπτεται
επίσης το σύνολο των ειδικών τεχνικών και επαγγελματικών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 της
προκήρυξης, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνομά του, ή εάν δύναται να
συντρέχει  η ως άνω γενική προϋπόθεση στο ένα μέλος και  ορισμένες εκ των ειδικών τεχνικών και
επαγγελματικών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 της προκήρυξης στο έτερο μέλος.

Απάντηση 3.
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «Δικαίωμα Συμμετοχής» του Κεφαλαίου 2 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της διακήρυξης, Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Ενώσεις
φυσικών ή νομικών πρόσωπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  Στο πρόσωπο τουλάχιστον  ενός
μέλους  της  Ένωσης  φυσικών  ή  νομικών  πρόσωπων  πρέπει  να  καλύπτεται  το  σύνολο  των  ειδικών
τεχνικών  και  επαγγελματικών  απαιτήσεων  σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  της  διακήρυξης,  με  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνομά του. Οι ειδικές τεχνικές και επαγγελματικές
απαιτήσεις των παραγράφων του άρθρου 16 της διακήρυξης, θα πρέπει να καλύπτονται στο σύνολο
τους τουλάχιστον από ένα μέλος σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωσης φυσικών ή νομικών
πρόσωπων. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να συντρέχει η ως άνω γενική προϋπόθεση στο ένα μέλος της
ένωσης και ορισμένες εκ των ειδικών τεχνικών και επαγγελματικών απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο
16 της προκήρυξης στο έτερο
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