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Αγαπητοί κύριοι,
Σχετικά µε την δηµοπράτηση του εν θέµατι έργου διαπιστώνονται τα εξής:
Α) Ο αρχικός διαγωνισµός του έργου στις 5-10-2010 κατέστη άγονος λόγω µη επίδοσης
προσφορών.
Β) Στον δεύτερο επαναληπτικό διαγωνισµό στις 12-10-2010, αναδείχθηκε προσωρινός
µειοδότης εταιρεία µέλος µας µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 12,3%.
Γ) ∆υόµιση µήνες µετά, στις 27-12-2010, οι Υπηρεσίες του Συνδέσµου µας διαπίστωσαν την
επαναδηµοπράτηση του έργου στις 25/1/2011.
∆) Από την επικοινωνία των Υπηρεσιών του Συνδέσµου µας µε την εταιρεία που είχε
αναδειχθεί µειοδότης προέκυψε ότι δεν της είχε κοινοποιηθεί καµία πράξη απόρριψης ή
άλλης σχετικής πράξης του ΓΕΝ ή του Τεχνικού Συµβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υπάρχει καµία αιτιολογία για ακύρωση του
διαγωνισµού.
Εάν κατ’ εικασία θεωρηθεί ότι το ύψος της προσφερθείσας έκπτωσης αποτελεί επιχείρηµα για
την απόρριψη και επανάληψη του διαγωνισµού σας γνωρίζουµε ότι ο Νοµοθέτης ορίζει µεν
το 12% ως το όριο πέραν του οποίου αυξάνονται προοδευτικά οι εγγυήσεις ωστόσο δεν
συνιστά όριο µη συµφέρουσας, οικονοµικά, προσφοράς.
Ως εκ τούτου ο Σύνδεσµός µας σας καλεί, εάν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι απόρριψης, να
τηρήσετε την νοµιµότητα και να αναδείξετε ανάδοχο την εταιρεία που, µέσα από τις τυπικές
και νόµιµες διαδικασίες, ανακηρύχθηκε µειοδότης, χωρίς την περαιτέρω σπατάλη χρόνου και
πόρων που συνεπάγεται µία µη νόµιµη επαναδηµοπράτηση του έργου.
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