ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ.: 34052

ΑΘΗΝΑ, 07 Αυγούστου 2019
ΠΡΟΣ
∆ΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ

Θέµα: ∆ιαµαρτυρία για διαδικασία διαγωνισµού των έργων: 1. «Υδροδότηση
Οικισµού Ατσίτσας» 2. «Υδροδότηση Οικισµού Πεύκου».
Κύριοι,
Κατατέθηκε στα γραφεία του Συνδέσµου µας την ∆ευτέρα 05 Αυγούστου 2019,
διαµαρτυρία για τη διαγωνιστική διαδικασία των εν θέµατι έργων.
Συγκεκριµένα η διαµαρτυρία αναφέρει:
«ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
[διακήρυξη 23.5] Χρηµατοδοτικά:
-ΜΕΕΠ κατηγορίας Υ∆Ρ/ΗΛΜ, τάξης: 1η (στο 1ο), Κ/Ξ Α2 (στο 2ο)
-Τραπεζική βεβαίωση δανειοληψίας (εκτός εγγυητικών): 400.000 EUR (στο 1ο), 300.000
EUR (στο 2ο).
[ό.π. 23.7] Πρότυπα:
-Πέντε (5) πιστοποιητικά: ISO 9001 (ποιότητας), ISO 14001 (περιβαλλοντικό), OHSAS
18001
(ασφάλειας-υγείας), ISO 39001 (οδικής ασφάλειας), καθώς επίσης και ISO 50001
(διαχείρισης ενέργειας).
[ό.π. 22.∆.β, σελ. 25, 26] Επίσκεψη στη Σκύρο, επιτόπου του έργου και της Υπηρεσίας.
-(βλ. όσα αναφέρονται στις σελ. 25 και 26 της ∆ιακήρυξης)
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ:
----------------------1) Για το πρότυπο ενεργειακής διαχείρισης:
Θεωρούµε ανεξήγητη την προϋπόθεση πιστοποίησης του υποψηφίου αναδόχου κατά
50001 (δεν το έχουµε ξαναδεί σε διακήρυξη), ήτοι κατά ένα πρότυπο που αφορά
αποδοτική χρήση των διαθεσίµων πηγών ενεργείας και καθορίζει τις απαιτήσεις για
καθιέρωση, εφαρµογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήµατος βελτίωσης
ενεργειακής επίδοσης, της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας.
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Ο σύµβουλος διαχείρισης των συστηµάτων της εταιρείας µας εξέφρασε έκπληξη και απορία
για τη συγκεκριµένη απαίτηση, ενώ αναρωτήθηκε σε τι άραγε συνίστανται (εκτός από
ρεύµα-νερό-τηλέφωνο του εργοταξιακού γραφείου) οι πηγές ενέργειας ενός εργολάβου
στην κατασκευή ενός δικτύου ύδρευσης, για την αποδοτική διαχείριση των οποίων θα
καλείτο ασφαλώς να απαντήσει στα ερωτήµατα της αξιολογούσας αρχής πιστοποίησης.
Αµέσως µόλις λάβαµε γνώση του διαγωνισµού, το µεσηµέρι της 31/7, υποβάλαµε
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προφορικό ερώτηµα στην αναθέτουσα αρχή και δη στον συντάκτη της ∆ιακήρυξης, ο
οποίος, αφού διάβασε το σχετικό χωρίο και συµµερίστηκε την απορία µας, δεν έδωσε
κάποια εξήγηση. Σηµειωτέον ότι δεν είχαµε τον χρόνο να υποβάλουµε γραπτά
εµπεριστατωµένο ερώτηµα, διότι -συµπτωµατικά- την ίδια ηµέρα (Τετ 31/7) έληγε
και η προθεσµία υποβολής ερωτηµάτων στον διαγωνισµό!

2) Για την επίσκεψη:
Η έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στους διαγωνισµούς προϋποθέτει µετάβαση στη νήσο
Σκύρο, αυτοψία στα έργα, τυχόν λήψη προµετρήσεων, <<εξέταση επιτόπιων εγγράφων
που δεν µπορούν να προσαρτηθούν στα έγγραφα της ∆ιακήρυξης>> και για κάθε έργο
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τον ∆ήµο, η οποία θα ενσωµατωθεί (επί ποινή
αποκλεισµού) στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς.
Ο ∆ήµος Σκύρου δηµοσίευσε τις διακηρύξεις στο ΕΣΗ∆ΗΣ το απόγευµα της Πέµπτης 25/7.
Σχετική ενηµέρωση ανάρτησαν κανονικά, τις επόµενες ηµέρες και το ΑΚΕΠ (∆ευ 29/7 και
Τετ 31/7) και το ΤΕΕ (Τρι 30/7), αλλά τα νέα ήταν πλέον παλιά, διότι ήδη το µεσηµέρι της
∆ευ 29/7 έληγε η προθεσµία υποβολής-πρωτοκόλλησης της απαιτούµενης ηλεκτρονικής
αίτησης για επίσκεψη! Το επόµενο απόγευµα (Τρι 30/7) ταξίδι για Σκύρο και
διανυκτέρευση. Την Τετ 31/7 (ηµεροµηνία-ορόσηµο για όλα!) και ώρα 9 πµ-2 µµ,
επρόκειτο να διεξαχθεί η επίσκεψη, να χορηγηθεί πρόσβαση στα <<επιτόπια έγγραφα>>
και να χορηγηθεί η βεβαίωση επίσκεψης.
Έτσι, µε την ως άνω διαδικασία-εξπρές, η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
συµπιέστηκε σε µόλις 4 (εκ των οποίων µόνο 2 εργάσιµες) ηµέρες, ενώ η προθεσµία
επίσκεψης και κάθε περιθώριο για ερωτήσεις σε µόλις 6 ηµέρες, µε εκκίνηση την ηµέρα
δηµοσίευσης του διαγωνισµού. Από τούδε, υπόλοιπο εννέα (9) ηµερών έως τη λήξη της
(15νθήµερης) προθεσµίας υποβολής των προσφορών, την Παρ 9/8».
Εφόσον ισχύουν
διαγωνισµών.
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