ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.: 33377

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΘΗΝΑ, 14 Ιανουαρίου 2019
ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ.
ΕΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Θέµα: Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης και Λειτουργίας Κεντρικών ∆εξαµενών
Ύδρευσης ∆ήµου Αίγινας (εκτιµώµενης αξίας €161.290,08 πλέον ΦΠΑ)

Κύριοι,
Μετά από καταγγελία Μέλους µας εντοπίσαµε σειρά σφαλµάτων και παρατυπιών
στην διακήρυξη δηµοπρασίας του θέµατος.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 19.3 Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα :
α) Ζητάτε βεβαίωση εµπειρίας του ΜΕΕΠ για "την κατασκευή, λειτουργία ανάλογου
έργου"
β) Εν συνεχεία ζητάτε "επαγγελµατική δραστηριότητα . . . σχετική µε υπηρεσίες
κατασκευής και λειτουργίας δικτύων ύδρευσης"
γ) Κατόπιν προβλέπεται ότι: "Κατ' ελάχιστον οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν
βεβαίωση εµπειρίας κατασκευής ή και συντήρησης ή και λειτουργίας ανάλογου έργου
ύδρευσης µε το υπό συντήρηση και λειτουργία µε την παρούσα διακήρυξη έργο, µε
προϋπολογισµό µεγαλύτερο ή ίσο των 5.000.000 € µε ΦΠΑ εκτελεσµένο την τελευταία
τριετία"
δ) Στην επόµενο παράγραφο ζητείται "Ο διαγωνιζόµενος µπορεί να διαθέτει την
εµπειρία αυτή αυτοτελώς ή εάν είναι από συµµετοχή σε Κ/Ξ η συµµετοχή του πρέπει να
υπερβαίνει το 50%. ..."
ε) Η εν θέµατι διακήρυξη συνεχίζει ζητώντας: "Η εµπειρία αποδεικνύεται από
βεβαιώσεις των αρµόδιων υπηρεσιών και επιπλέον απ' την προσκόµιση των αντίστοιχων
συµβάσεων" ενώ προηγουµένως είχατε ζητήσει βεβαιώσεις ΜΕΕΠ.
στ) Τέλος ζητάτε "....βιογραφικά σηµειώµατα, τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή / και
µεταπτυχιακό τίτλο σχολής ανά ειδικότητα όπως ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη, την
αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος σε ισχύ όλων των παραπάνω ειδικοτήτων,
βεβαιώσεις εµπειρίας - προϋπηρεσίας, καθώς και οτιδήποτε αποδεικνύει την ικανότητά του,
ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις"

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
www.sate.gr

Κατόπιν των ανωτέρω συµπεραίνουµε ότι η διακήρυξη έχει συνταχθεί πολύ
πρόχειρα ζητώντας αντιφατικά και αντιτιθέµενα στοιχεία, χαρακτηρίζεται από πλήρη
σύγχυση εννοιών υπηρεσίας - έργου καθώς και πλήρη σύγχυση ζητουµένων
δικαιολογητικών και τέλος πλήρη αναντιστοιχία οικονοµικών µεγεθών, µε αποτέλεσµα να
µην υπάρχει καµία αναλογικότητα µεταξύ του προϋπολογισµού του έργου (υπηρεσίας ;)
και ζητούµενης εµπειρίας (161.290 ευρώ το έργο και 5.000.000 ευρώ η ζητούµενη
εµπειρία).
Η διακήρυξη είναι εξ ολοκλήρου παράνοµη και πρέπει να αποσυρθεί και να ανασυνταχθεί.

Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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