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Σημαντική Ανακοίνωση-Διευκρίνιση
Ενημερώνουμε όλους τους υποψηφίους αναδόχους που πρόκειται να
υποβάλλουν προσφορά στο διαγωνισμό για την Προμήθεια νερού, μπύρας,
αναψυκτικών, ποτών, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου,
αρτοποιϊας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την λειτουργία :α)των κυλικείων των
παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού για το χρονικό διάστημα από την 1 η
Ιουνίου ως Οκτώβριος 2018 & β)των κυλικείων της ΚΕΔΗΚΕ, των αναγκών του
ΟΚΑΠ(παιδικοί σταθμοί & κοινωνικό παντοπωλείο) & του ΔΓΑ, για χρονικό
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ή μέχρι
εξαντλήσεως των αποθεμάτων(α/α ΕΣΗΔΗΣ:54038) και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την 17η Απριλίου 2018 και ώρα 23:59:00, ότι:
α)σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της αριθ.132/6633/09-03-2018 Διακήρυξης,οι
υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά :
Α) είτε για το σύνολο των τριάντα επτά(37) ομάδων του διαγωνισμού είτε,
Β) είτε ξεχωριστά για την ομάδα 1 και ξεχωριστά για την ομάδα 2 και για τις 3, 4, 5
και 6 μαζί, είτε για το σύνολο των ομάδων που αφορούν το Δήμο Κεφαλλονιάς
(από Ομάδα 1 έως και Ομάδα 6) είτε,
Γ)για το σύνολο των ομάδων που αφορούν το Ν. Π. ΚΕΔΗΚΕ (από Ομάδα 7 έως και
Ομάδα 11) είτε,
Δ) για το σύνολο των ομάδων που αφορούν το Ν.Π. Δ.Γ.Α.(από ομάδα 12 έως και
Ομάδα 16) είτε,
Ε) για το σύνολο των ομάδων που αφορά το Ν.Π. ΟΚΑΠ(από ομάδα 17 έως και
Ομάδα 37), είτε,
ΣΤ) για το σύνολο των ομάδων του Ν.Π. ΟΚΑΠ που αφορούν ομοειδή δαπάνη, λ.χ.:
ομάδες 17&18&19&20&21(ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ).
Επιπλέον στο άρθρο 2.2.5 (Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια)της ιδίας
διακήρυξης, αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει μέσο κύκλο
εργασιών κατά την προηγούμενη της παρούσας δημοσίευσης τριετία(δηλαδή για τα έτη

2015 – 2016 - 2017), ίσο ή ανώτερο με το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
παρούσας, ανεξαρτήτως των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά.
Το ανωτέρω κριτήριο αφορά τη περίπτωση Α της παραγράφου 1.3 της αριθ.
αριθ.132/6633/09-03-2018 Διακήρυξης για υποψήφιο προμηθευτή που θα υποβάλλει
προσφορά για το σύνολο των ομάδων και εκ παραδρομής δεν ανεγράφησαν οι υπόλοιπες
περιπτώσεις, ήτοι , όταν υποβληθεί προσφορά για επιμέρους ομάδες(σύμφωνα και με το
άρθρο 75 παρ. 3 του Ν.4412/2016), το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται αναλογικά σε κάθε
επιμέρους ομάδα.
Συνεπώς, ο κύκλος εργασιών που απαιτείται να διαθέτουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι
κατά την προηγούμενη της παρούσας δημοσίευσης τριετία(δηλαδή για τα έτη 2015 –
2016 - 2017), πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο του 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού
έκαστης ομάδας της παρούσης διακήρυξης για την οποία υποβάλλουν προσφορά .
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