ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 25966/ΣΜ/λµ

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013
ΠΡΟΣ
∆ΕΠΑΝΟΜ
ΚΟΙΝ.:

1.Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων
2.Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων

ΘΕΜΑ: «Προσθήκη πτέρυγας κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και
προµήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του
γενικού νοσοκοµείου Πτολεµαϊδας «Μποδοσάκειο».
Κύριοι,
γίναµε αποδέκτες έντονων διαµαρτυριών µελών µας, τα οποία, ανατρέχοντας στα τεύχη
δηµοπράτησης του εν θέµατι διαγωνισµού, διαπίστωσαν απόκλιση των όρων της ενότητας
23.3 «∆ικαιολογητικά Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας» από όσα προβλέπονται στην ανάλογη
παράγραφο του ισχύοντος πρότυπου τεύχους διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας (Τύπος Α)
(Α.Α. ∆17α/05/116/ΦΝ 437/30-9-2008 (ΦΕΚ Β 2126/14.10.2008).
Συγκεκριµένα στα δικαιολογητικά χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, παράγραφος 23.3, ζητάτε
«να υποβληθεί βεβαίωση τράπεζας η οποία θα αναγράφει τη δυνατότητα χορήγησης
χρηµατοδότησης ποσού τουλάχιστον 800.000,00 € και όχι την πρόθεση της τράπεζας ή
Πιστοληπτικού Ιδρύµατος να εξετάσει µελλοντικά αίτηµα χρηµατοδότηση σε περίπτωση που
ο διαγωνιζόµενος αναδειχθεί ανάδοχος».
Ωστόσο στο πρότυπο τεύχος διακήρυξης τύπου Α, παράγραφος 23.3, προβλέπεται ότι « . .
Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι
συνεργάζεται µε υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηµατοδότηση µε ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς ΦΠΑ) αν
και εφόσον αναδεχθεί ανάδοχος . . .». Σηµειώνεται ότι η πρόβλεψη αυτή έχει το σύµφωνο
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ως εκ τούτου κρίνεται η πλέον δόκιµη για την
περίπτωση των διαγωνισµών δηµοσίων έργων.
Επιπλέον εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι η εν λόγω πρόβλεψη που έχετε ενσωµατώσει στην
διακήρυξη αποκλείει σηµαντικό τµήµα των ενδιαφεροµένων εργοληπτικών εταιρειών που
δύνανται, σύµφωνα µε τον νόµο, να υποβάλλουν προσφορά για την κατασκευή του έργου,
στρεβλώνοντας τις διαγωνιστικές διαδικασίες εις βάρος του ανταγωνισµού και κατά συνέπεια
και του δηµοσίου συµφέροντος.
Ως εκ τούτου σας καλούµε να µεταβάλετε την διακήρυξη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
πρότυπο τεύχος διακήρυξης – Τύπος Α.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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