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ΘΕΜΑ: «∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.499.160,00 ευρώ
ΣΧΕΤ.: (1) Η από 14.12.2016 (Α.Π. 30696) επιστολή του ΣΑΤΕ προς το ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
(2) Η ταχυδροµηµένη στις 17.1.2017 (Α.Π. 3538) απαντητική επιστολή του ΤΕΙ
Πειραιά προς τον ΣΑΤΕ
Κύριοι,
Με την (1) σχετική επείγουσα επιστολή µας για το εν θέµατι έργο σας επισηµαίναµε ότι:
"- Ενώ πρόκειται για έργο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 2, παρ. 1, εδάφιο 7 του
Ν.4412/2016, επιλέγετε να το δηµοπρατήσετε ως προµήθεια.
- Πέραν της ανωτέρω παρατήρησης διαπιστώνουµε ότι στην διακήρυξη αναφέρεται
αξιολόγηση της µελέτης, συνθήκη που πουθενά στον Ν.4412/2016 δεν προβλέπεται.
- Από την αναλυτική ανάγνωση της διακήρυξης δεν καταφέραµε να αναγνωρίσουµε βάση
ποιού άρθρου του Ν.4412/2016 γίνεται η δηµοπράτηση, γεγονός που αφενός δεν µας
επιτρέπει να ελέγξουµε βάσει νόµου τα κριτήρια αξιολόγησης αφετέρου σας επιτρέπει τον
πλήρη υποκειµενισµό στην περιγραφή των όρων του διαγωνισµού.
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό και να
προκηρυχθεί εκ νέου αίροντας κάθε υποκειµενικό ή και παράτυπο κριτήριο αξιολόγησης
ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια και οικονοµικά αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου και προ
παντός να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος ανταγωνισµός επ' ωφελεία των συµφερόντων του
Φορέα σας. "
∆υστυχώς, επιλέξατε να µην λάβετε υπόψη σας τις αιτιολογηµένες, βάσει τις ισχύουσας
νοµοθεσίας, επισηµάνσεις του Συνδέσµου και µε το (2) σχετικό που ταχυδροµήσατε 15
ηµέρες µετά την διεξαγωγή του διαγωνισµού µας δηλώνετε ότι η θέση σας είναι ότι στην
προκειµένη σύµβαση δηµοπρατείτε σύννοµα την ανάθεση σύµβασης προµήθειας, σύµφωνα
µε την 132/2016 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, ενώ επίσης µας δηλώνετε
ότι ελπίζετε στη µέγιστη δυνατή συµµετοχή διαγωνιζοµένων ώστε να επιτύχετε τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας - τιµής.
Επί της απαντητικής αυτής επιστολής σας οφείλουµε να σας µεταφέρουµε τα ακόλουθα,
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας:
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1. Για την έννοια έργο ή προµήθεια, παρατίθεται το άρθρο 2 παρ 7 και 8 του Ν 4412/16:
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών
µηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση µίας οικονοµικής ή τεχνικής
λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούµενου εδαφίου απαιτεί ιδίως
την εφαρµογή µελέτης κατά την έννοια του παρόντος, µε τη χρήση τεχνικών
γνώσεων και µεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδοµών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας,
οικοδοµικών,
υδραυλικών,
ηλεκτροµηχανολογικών,
λιµενικών,
βιοµηχανικών
ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις µεταλλείων ή
όπως οι κατηγορίες αυτές διαµορφώνονται από τις κείµενες διατάξεις και των υποδοµών εκ
του συνδυασµού των ανωτέρω κατηγοριών,
8) ως «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» και ως «συµβάσεις προµηθειών» νοούνται οι
συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή
τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων. Μια σύµβαση προµηθειών
µπορεί να περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
Η υπηρεσία για το εν θέµατι έργο προφανώς και δεν αναζήτησε την προµήθεια των υλικών
θέρµανσης, φωτισµού και δικτύου Internet και µόνο, αλλά απαίτησε και την παράλληλη
µελέτη εφαρµογής τους, την οποία, επειδή της δίνει αξία, την βαθµολογεί!
Συνεπώς είναι προφανές ότι οι εργασίες της σύµβασης για το εν θέµατι έργο,
εµπίπτουν στην παρ 7 του άρθρου 2 , δηλαδή αποτελούν έργο!

2. Πουθενά στο άρθρο 86 του Ν4412/16 δεν προβλέπεται η διαδικασία - υβρίδιο που
επιλέξατε.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 86 προβλέπεται ότι:
"2. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά την κρίση της
αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση προσέγγισης
κόστους-αποτελεσµατικότητας, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα
µε το άρθρο 87 και µπορεί να περιλαµβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιµής, η οποία
εκτιµάται
βάσει
κριτηρίων,
συµπεριλαµβανοµένων,
µεταξύ
άλλων,
ποιοτικών,
περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται µε το αντικείµενο της
συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης.
Ο κύκλος ζωής αναλύεται στο άρθρο 87 δηλαδή:
"Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθµό που αρµόζει, ένα µέρος ή το
σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος,
µιας υπηρεσίας ή ενός έργου:
α) κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:
αα) το κόστος που σχετίζεται µε την απόκτηση,
ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων /
πηγών,
γγ) το κόστος συντήρησης,
δδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης,
β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που
συνδέονται µε το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους,
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εφόσον η οικονοµική αξία τους µπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί· στο κόστος
αυτό µπορεί να περιλαµβάνεται το κόστος εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και άλλων
εκποµπών ρύπων, καθώς και το κόστος για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής."
Τα κριτήρια που θέσατε στο άρθρο 10.2 της διακήρυξης περί βαθµολόγησης των µελετών,
αναφέρονται µόνο και µόνο σε τήρηση ή υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών, ενώ πουθενά δεν ζητούνται ή απαιτούνται στοιχεία που αφορούν τον κύκλο ζωής των υλικών
και των συστηµάτων συνολικά, όπως αυτά ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις,
Συνεπώς, η διαδικασία που επιλέξατε όχι µόνο δεν απορρέει από το άρθρο 86
αλλά δεν στηρίζεται σε καµία πρόβλεψη του νόµου 4412/2016 κατά συνέπεια
είναι παράνοµη.
3. Επιπλέον και σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 11 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία αφορά
στα κριτήρια της συµφερότερης προσφοράς, σηµειώνουµε ότι στο εν θέµατι έργο δεν
πληρούνται τα σχετικά µε την αντικειµενικότητα και διαφάνεια των κριτηρίων που
περιλαµβάνονται στην σελίδα 8 της κατευθυντήριας οδηγίας αφού για το εν θέµατι έργο η
κρίση για τις µελέτες είναι πλήρως υποκειµενική και καθόλου µετρήσιµη!
Πέραν των ανωτέρω τριών σηµείων εξ' όσων πληροφορηθήκαµε η συµµετοχή στον εν
θέµατι διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε την πρώτη εργάσιµη του έτους, παρά τις ελπίδες
σας για µέγιστη δυνατή συµµετοχή, ήταν ελαχιστότατη µε την κατάθεση 3 µόνο
προσφορών, γεγονός που, εφόσον αληθεύει, αποδεικνύει ότι µε τις µη σύννοµες επιλογές
για την δηµοπράτηση του έργου αποτράπηκε η συµµετοχή σωρείας επιχειρήσεων,
εργοληπτικών και µη.

Κατά συνέπεια ζητούµε εκ νέου την
επαναπροκήρυξή του ορθά και σύννοµα.
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