ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ.:30696/ΓΚ/σµ

ΑΘΗΝΑ, 14 ∆εκεµβρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΝ

Π Ρ Ο Σ Το
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚOY TOMEA
(Τ.Ε.Ι Π Ε Ι Ρ Α Ι Α)
ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Υπουργού ΥΜΕ
- ΕΑΑ∆ΗΣΥ
- Υπουργείο Παιδείας

ΘΕΜΑ: «∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.499.160,00 ευρώ
Κύριοι,
Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού επί του
οποίου σας καταθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
- Ενώ πρόκειται για έργο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 2, παρ. 1, εδάφιο 7 του
Ν.4412/2016, επιλέγετε να το δηµοπρατήσετε ως προµήθεια.
- Πέραν της ανωτέρω παρατήρησης διαπιστώνουµε ότι στην διακήρυξη αναφέρεται
αξιολόγηση της µελέτης, συνθήκη που πουθενά στον Ν.4412/2016 δεν προβλέπεται.
- Από την αναλυτική ανάγνωση της διακήρυξης δεν καταφέραµε να αναγνωρίσουµε βάση
ποιού άρθρου του Ν.4412/2016 γίνεται η δηµοπράτηση, γεγονός που αφενός δεν µας
επιτρέπει να ελέγξουµε βάσει νόµου τα κριτήρια αξιολόγησης αφετέρου σας επιτρέπει τον
πλήρη υποκειµενισµό στην περιγραφή των όρων του διαγωνισµού.
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό και να προκηρυχθεί
εκ νέου αίροντας κάθε υποκειµενικό ή και παράτυπο κριτήριο αξιολόγησης ώστε να
εξασφαλιστεί η άρτια και οικονοµικά αποτελεσµατική υλοποίηση του έργου και προ παντός
να εξασφαλιστεί ο απαιτούµενος ανταγωνισµός επ' ωφελεία των συµφερόντων του Φορέα
σας.
Παράλληλα, θεωρούµε ότι η επιλογή ακύρωσης του εν θέµατι διαγωνισµού και προκήρυξής
του σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νέου νόµου 4412/2016 θα εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη υλοποίησή του, ειδάλλως οι ελεγκτικές διαδικασίες που προβλέπονται σε
συνέχεια των διαγωνιστικών διαδικασιών θα έχουν ως αποτέλεσµα την εµπλοκή και εν
τέλει την καθυστέρηση υλοποίησής του.

Με τιµή,
Ο
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