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ΑΘΗΝΑ, 14 Νοεµβρίου 2016
Π Ρ Ο Σ Την
ΕΥ∆ΑΠ ΠΑΓΙΩΝ
ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ
- ΕΑΑ∆ΗΣΥ

ΘΕΜΑ:

Προκήρυξη
διαγωνισµού
έργου
«Προµήθεια προκατασκευασµένων
στοιχείων από σκυρόδεµα για τη δηµιουργία περίφραξης στην ιδιοκτησία
της εταιρείας «ΠΑΓΙΩΝ ΕΥ∆ΑΠ» στην Άµφισσα», προϋπολογισµού
133.300 €.

Κύριοι,
Λάβαµε γνώση της προκήρυξης του εν θέµατι διαγωνισµού και οφείλουµε να σας
επισηµάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
•

Ενώ η προκήρυξη δηµοσιεύεται στις 10/11/2016 ο διαγωνισµός προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί στις 16/11/2016, δηλαδή ο χρόνος προετοιµασίας της
προσφοράς, η οποία απαιτεί και µετάβαση στον χώρο του έργου, ανέρχεται σε
µόλις τέσσερις (04) εργάσιµες ηµέρες, διάστηµα που κατά την άποψή µας είναι
αδικαιολόγητα µικρό.
Ενώ πρόκειται για ένα απλό έργο περίφραξης, από τη διακήρυξη προκύπτει ότι
απαιτείτε τρία (3) ISO τόσο από τον κατασκευαστή όσο και από τον προµηθευτή
του υλικού, εµπειρία σε παρόµοιο έργο περίφραξης µε προκάτ στοιχεία καθώς και
απαιτήσεις βεβαίωσης τράπεζας και ελάχιστο τζίρο το διπλάσιο του έργου. Το
σύνολο των ειδικών αυτών απαιτήσεων για ένα απλό, επαναλαµβάνουµε, έργο
περίφραξης κρίνεται υπερβολικότατο.
Πέραν των ανωτέρω απαιτείτε ο ανάδοχος να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης επί
24ωρης βάσης µε τουλάχιστον δέκα (10) άτοµα προσωπικό και η εταιρεία
φύλαξης να έχει και αυτή ISO 9001.

•

•

Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας το σύνολο των τριών ανωτέρω χαρακτηριστικών του
έργου δεν δικαιολογείται από τη φύση του και ως εκ τούτου οµοιάζει µε διαγωνισµό
φωτογραφικών διατάξεων.
Επιπλέον κατά την άποψη του Συνδέσµου µας θα πρέπει να ληφθούν
τεχνικά χαρακτηριστικά:




υπόψη τα εξής

Η τοποθέτηση προκάτ στοιχείων αντί για περίφραξη από οπλισµένο σκυρόδεµα
χυτό επιτόπου µε βάσεις, εγκυµονεί τον κίνδυνο κλοπής των στοιχείων αυτών
επειδή ακριβώς είναι τεµάχια και µεταφέρονται (έστω και µε ειδικό γερανό).
Η τοποθέτηση προκάτ στοιχείων δεν προσφέρει κάτι σε ταχύτητα κατασκευής,
αφού και το επιτόπου σκυρόδεµα θα κατασκευαζόταν ΑΜΕΣΑ.
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Ως εκ τούτου ο εν θέµατι διαγωνισµός θα έπρεπε να ακυρωθεί και να προκηρυχθεί ως έργο
µε χυτό σκυρόδεµα και να κληθούν εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρόταση την οποία και
ζητούµε να υιοθετήσετε, προκειµένου να εξασφαλίζεται η άρτια και οικονοµικά
αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου και προ παντός να εξασφαλίσετε τον απαιτούµενο
ανταγωνισµό επ' ωφελεία των συµφερόντων της εταιρείας σας.
Με τιµή,
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