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Θέμα : Απαντήσεις σε ερωτήσεις της «ΒΔΝΔΣΗ ΑΒΔΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ »
χετ. : ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΏΡΩΝ ΔΣΊΑΗ
ΔΤΡΙΚΌΜΔΝΩΝ ΔΝΣΌ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ.
Δρώτηση 1η : Κεθάιαην 2 άξζξν 9: Η βξάβεπζε από ηνλ θνξέα πξέπεη λα αθνξά ην

ζπγθεθξηκέλν εζηηαηόξην ή είλαη απνδεθηή ε βξάβεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε πεδίν
εζηίαζεο; Καη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη βξαβεπηεί ν chef πξέπεη λα ιεηηνπξγνύζε ζην
ίδην εζηηαηόξην, βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό;
Απάντηση : Αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξνθήξπμε
Δρώτηση 2η : Κεθάιαην 2 άξζξν 9 πεξίπησζε β΄: «Ελώζεηο /θνηλνπξαμίεο ησλ
αλσηέξσ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ε πεξίπησζε ελώζεσλ/θνηλνπξαμηώλ,
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη ηα κέιε λα
πιεξνύλ αζξνηζηηθά θαη ηε γεληθή πξνϋπόζεζε ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ην ζύλνιν
ησλ εηδηθώλ ηερληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ απαηηήζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο
παξνύζαο». Ο όξνο πιεξνύλ αζξνηζηηθά ζεκαίλεη όηη θαζέλα κέινο ηεο ελώζεσο ζα
πξέπεη λα πιεξνί αηνκηθά ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο ή θάζε κέινο αξθεί λα πιεξνί
έζησ κία από απηέο θαη νη πξνϋπνζέζεηο, ηειηθά, λα πιεξνύληαη από ην ζπλδπαζκό
όισλ ησλ κειώλ ηεο ελώζεσο;
Απάντηση : όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε
Δρώτηση 3η : Άξζξν 13: ζηελ πξνζθνξά ελώζεσλ ζα πξέπεη όια ηα δηθαηνινγεηηθά
λα είλαη ζσξεπηηθά; Η ιεηηνπξγία ελόο θαηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηα ηειεπηαία
δύν έηε πξηλ ηνλ δηαγσληζκό;
Απάντηση: όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε
Δρώτηση 4η :ην άξζξν 13 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη: «θάζε κέινο (ελλνεί
ελώζεσο πξνζώπσλ ή θνηλνπξαμίαο) ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία
ηνπιάρηζηνλ ελόο θαηαζηήκαηνο εζηηαηνξίνπ, εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο έηνηκσλ
θαγεηώλ, catering ελ γέλεη ζπλερώο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία 2 έηε πξηλ ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ». Πξέπεη θάζε κέινο ηεο ελώζεσο λα ιεηηνπξγεί

ηαπηόρξνλα θαη θαηάζηεκα θαη εξγαζηήξην παξαγσγήο έηνηκσλ θαγεηώλ θαη catering
(ζσξξεπηηθά) ή αξθεί λα ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ έλα από απηά (δειαδή νη
δξαζηεξηόηεηεο είλαη δηαδεπθηηθέο);
Απάντηση : όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε
Δρώτηση 5η : Άξζξν 15γ: Γηα ηε βεβαίσζε θνξνινγηθή αξρήο ζρεηηθά κε ηελ κε
αλαζηνιή δξαζηεξηόηεηαο, κπνξεί, ελαιιαθηηθά, λα θαηαηεζεί εθηύπσζε από ην taxis
κε ηελ εηθόλα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηόο ηεο σο ελεξγνύ;
Ελεκεξσζήθακε από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. όηη δελ πθίζηαηαη πηζηνπνηεηηθό ζρεηηθά κε
ηελ κε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο δξαζηεξηόηεηαο θαη όηη εθείλν πνπ κπνξνύκε λα
πξάμνπκε είλαη λα εθηππώζνπκε ηελ εηθόλα ηεο εηαηξίαο από ην TAXIS.
Απάντηση : Γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα : απαηηείηαη ε βεβαίσζε έλαξμεο
ζπλαθνύο κε ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο επηηεδεύκαηνο όπνπ λα αλαθέξεηαη ν
ζρεηηθόο ΚΑΔ θαζώο θαη βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή πεξί κε
αλαζηνιήο δξαζηεξηόηεηαο έσο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ
Δρώτηση 6η : Άξζξν15 δ: ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ εθδώζεη νη δηνηθεηηθέο αξρέο,
ιόγσ covid, θάπνην από ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά
Πξσηνδηθείνπ θιπ), ζα γίλνληαη δεθηέο έλνξθεο βεβαηώζεηο ελώπηνλ
ζπκβνιαηνγξάθνπ;
Απάντηση: Εθόζνλ απνδεδεηγκέλα ε αδπλακία έθδνζεο νθείιεηαη ζηε παλδεκία ηνπ
covid 19
Δρώτηση 7η : Είλαη δπλαηό λα ιεηηνπξγνύλ νη ρώξνη (εζηηαηόξην θαη αλαςπθηήξην)
μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα από ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο;
Απάντηση : αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξνθήξπμε
Δρώτηση 8η : Μνινλόηη ζην άξζξν 20 αλαθέξεηαη σο ειάρηζην πνζνζηό επί ησλ
εηζπξάμεσλ 1,5%, ζην Παξάξηεκα, όπνπ ππάξρεη ππόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
αλαθέξεηαη ειάρηζην πνζνζηό 2,5%. Παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζηεί πνηό από ηα δύν
ηζρύεη.
Απάντηση : Άξζξν 20 ηεο πξνθήξπμεο
Δρώτηση 9η : Μνινλόηη ζην άξζξν 20 αλαθέξεηαη σο ειάρηζην εγγπεκέλν κίζζσκα
πνζό 7.000€ ζην Παξάξηεκα, όπνπ ππάξρεη ππόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
αλαθέξεηαη πνζό 7.500€. Παξαθαινύκε λα δηεπθξηληζηεί πνηό από ηα δύν ηζρύεη
Απάντηση : Άξζξν 20 ηεο πξνθήξπμεο
Δρώτηση 10η : ηε ζειίδα 4 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη νξηζκόο ηνπ κηζζσηηθνύ
κήλα, ελώ ζηελ ζει. 36 αλαθέξνληαη κήλεο ιεηηνπξγίαο. Παξαθαινύκε λα
δηεπθξηληζζεί εάλ θαη νη 12 κήλεο ηνπ έηνπο απνηεινύλ κηζζσηηθνύο κήλεο αληίζηνηρα
θαη ηί ζα ζπκβεί ζε πεξίπησζε, πνπ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. παλδεκία ή άιινη
ιόγνη) έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ιεηηνπξγεί ε εληόο ησλ κηζζίσλ επηρείξεζε ή
είλαη θιεηζηή ε Εζληθή Πηλαθνζήθε, ζπλνιηθά.
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Απάντηση : Άξζξν 28 ηεο πξνθήξπμεο. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο όηη ζα
πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ.
Δρώτηση 11η : Η εθθαζάξηζε ηνπ πνζνζηνύ επί ησλ εηζπξάμεσλ, θαηά ηελ
δηαθήξπμε, γίλεηαη αλά ηξίκελν. Σν πνζό ησλ εηζπξάμεσλ, επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε
εθθαζάξηζε είλαη αλά κήλα ή ζπλνιηθά αλά ηξίκελν;
Απάντηση : Άξζξν 28 ηεο πξνθήξπμεο
Δρώτηση 12η : ρεηηθά κε ην πξόγξακκα ηεο Εζληθήο Πηλαθνζήθεο (πεξηνδηθέο
εθζέζεηο, κόληκεο εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα,
δηαιέμεηο θιπ) ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν εηήζην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηα έηε 2021 θαη
2022; Θα ιακβάλνπκε ζρεηηθή έγθαηξε ελεκέξσζε;
Απάντηση : ζεηηθή
Η Δηεπζύληξηα

Μαξίλα Λακπξάθε Πιάθα

