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ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» εκτιµώµενης αξίας 1.278.591,84 € πλέον ΦΠΑ.
Κύριοι,
Μέλη του Συνδέσµου, µας ενηµέρωσαν ότι ο ∆ήµος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν θέµατι έργου, µε την διακήρυξη του έργου να έχει αριθµό
πρωτοκόλλου 22076/01-08-19 αριθµό Α∆ΑΜ 19PROC005380616 2019-08-01. Στο ΕΣΗ∆ΗΣ έχει
καταχωρηθεί µε αριθµό 84050 και η ηµεροµηνία διεξαγωγής είναι η 26η Αυγούστου 2019.
Α. Κατηγορίες εργασιών – καλούµενες τάξεις
Στο άρθρο 21.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ και
ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ».
Στο άρθρο 23.4 της διακήρυξης για την απόδειξη των ανωτέρω και αναφορικά µε την καταλληλόλητα
για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην/στις κατηγορία/ες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 1η ΤΑΞΗ
και ΠΡΑΣΙΝΟ 1η ΤΑΞΗ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 ΤΑΞΗ και άνω.
Από τον προϋπολογισµό διαπιστώνουµε ότι η οµάδα των ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ είναι 568.987,94€ η οµάδα
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ είναι 111.971,40€ και η οµάδα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 28.218,77€.
Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η καλούµενη τάξη της κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟ είναι
λανθασµένη καθώς αποτελεί πολύ µικρό ποσοστό του προϋπολογισµού και η Υπηρεσία δεν θα έπρεπε
να έχει καλούµενη τάξη την 1η ΠΡΑΣΙΝΟ αλλά την Α1 ΠΡΑΣΙΝΟ.
Β. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Στην διακήρυξη του έργου προβλέπεται ότι κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει είτε µεµονωµένα
είτε ως µέλος ένωσης οικονοµικών φορέων θα πρέπει να διαθέτει και να συµπεριλάβει επί ποινή
αποκλεισµού στον αντίστοιχο φάκελο πιστοποιητικά εν ισχύ ότι διαθέτει:
(1) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 (ή
ισοδύναµο),
(2) Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναµο) και
(3) Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε το πρότυπο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO
14001 (ή ισοδύναµο)
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(4) ISO 9001:2008 σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς και δαπέδων
ασφαλείας του κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισµού (ή ισοδύναµο)
(5) ISO 14001:2004 σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς και δαπέδων
ασφαλείας του κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισµού (ή ισοδύναµο)
(6) ISO 18001 για την Ελλάδα και OHSAS 18001 διεθνώς (ή ισοδύναµο) σχετικά µε την εµπορία και
κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας του κατασκευαστή του αντίστοιχου
εξοπλισµού
(7) ΙSO 50001 σχετικά µε την εµπορία και κατασκευή εξοπλισµού παιδικής χαράς και δαπέδων
ασφαλείας του κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισµού (ή ισοδύναµο)
(8) Πιστοποιητικό Αειφορικής ∆ασικής ∆ιαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC: Chain of Custody
Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custodyή ισοδύναµο τους,
που να πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιµοποιεί κατά την διάρκεια της
παραγωγικής της διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
(9) ISO 9001:2008 της εταιρείας εγκατάστασης του εξοπλισµού (ή ισοδύναµο).
Εκτιµούµε ότι η επί ποινή αποκλεισµού αναγκαιότητα κατοχής εννέα (09) πιστοποιητικών διασφάλισης
ποιότητας είναι υπερβολικότατη για ένα έργο χαµηλού προϋπολογισµού, ειδικά δε το πιστοποιητικό
υπ’αριθµ. 8 αφορά ένα εξαιρετικά εξειδικευµένο πιστοποιητικό που δεν είναι ορθό να απαιτείται κατά
το στάδιο υποβολής των προσφορών, αφού δεν περιγράφει υποχρέωση µίας εργοληπτικής εταιρείας
αλλά υποχρέωση του κατασκευαστή που θα προµηθεύσει την ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία, συνθήκη
που είναι πιθανόν να φωτογραφίζει συγκεκριµένο κατασκευαστή, εξαλείφοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
τον ανταγωνισµό που θα µπορούσε να επιτευχθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία.
Σας καλούµε να διορθώσετε τα δύο ανωτέρω σηµεία και να επαναπροκηρύξετε τον διαγωνισµό ώστε να
µπορούν να συµµετάσχουν περισσότερες εργοληπτικές εταιρείες.

Με τιµή,

Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

2

