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ΘΕΜΑ:

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ (4807/2017) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕ∆ΕΚ ΦΑΣΗ Α' - ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕ∆ΕΚ
(Α' ΚΑΙ Β' ΚΤΙΡΙΟ)

Κύριοι,
Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού επί του
οποίου σας καταθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
1. 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.
Ειδικότερα 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"
Είναι προφανές ότι εργασίες όπως:
Τµήµα Α. ∆ιαρρυθµίσεις τοιχοποιία, ψευδοροφή, βάψιµο & θύρες (21.000€),
Τµήµα Β. Αντιστατικά και αγώγιµα δάπεδα (12.500€),
Τµήµα Γ. Εξαερισµός
Κλιµατισµός (62.500€),
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

Τµήµα
Τµήµα
Τµήµα
Τµήµα

∆. Ηλεκτρολογικό ∆ίκτυο και Τηλεπικοινωνίες (24.500€),
Ε. ∆ίκτυα πεπιεσµένου αέρα, κενού και ARGON (6.500€),
Στ. Υδραυλικές εργασίες (2.000€),
Ε. Πρωτόκολλα ποιότητας
µετρήσεις πιστοποιητικά (5.000€)

όπως αναλύονται στο Παράρτηµα Γ1 Τεχνικές Προδιαγραφές της εν θέµατι διακήρυξης
∆ΕΝ συνιστούν
απλή υπηρεσία ή απλή προµήθεια
υλικών, αλλά αφορούν σε
κατασκευαστικές εργασίες ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας εξοπλισµού σε κτίριο,
δηλαδή, οι εργασίες της σύµβασης για το εν θέµατι έργο, εµπίπτουν στην παρ 7
του άρθρου 2 , δηλαδή αποτελούν έργο!
2. 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 την βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς (Παράρτηµα Γ.2 της διακήρυξης)
µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιµής είναι πλήρως υποκειµενική και καθόλου
µετρήσιµη!
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό και να
προκηρυχθεί εκ νέου ως έργο ενώ παράλληλα θα πρέπει να αρθεί κάθε υποκειµενικό ή ο
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.
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