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ΕΠΕΙΓΟΝ

Τον

∆ήµο Κασσάνδρας

ΘΕΜΑ: Υπερβολικοί όροι δηµοπράτησης και στη διακήρυξη του έργου:
«Κατασκευή παροχών ύδρευσης και επέκταση δικτύων ύδρευσης»,
εκιµώµενης αξίας 1.157.652,72 € µε ΦΠΑ.
ΣΧΕΤ.: (1) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 30855/23-1-2017 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον ∆ήµο
Κασσάνδρας µε θέµα: "Υπερβολικός όρος δηµοπράτησης στη διακήρυξη του έργου:
«Ανέγερση ορόφων συνεδριακού κέντρου Κασσάνδρας», προϋπολογισµού µελέτης
618.672,00 €."
(2) Η υπ'αριθµ. πρωτ. 30569/27-10-2016 επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών.

Κύριοι,
Όπως µας ενηµέρωσαν εταιρείες-µέλη µας, στο άρθρο 22.Γ (β1) της διακήρυξης του εν
θέµατι έργου τίθεται ως προϋπόθεση συµµετοχής οι διαγωνιζόµενοι να διαθέτουν
πιστοληπτική ικανότητα το όριο της οποίας να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το
20% του προϋπολογισµού.
Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας, η προϋπόθεση αυτή είναι υπερβολικότατη και
αυθαίρετη και ενδεχοµένως υποδηλώνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει τους
απαιτούµενους πόρους µε αποτέλεσµα το έργο να χρηµατοδοτηθεί από τον Ανάδοχο.
Την άποψη αυτή σας είχαµε εκφράσει για προηγούµενο διαγωνισµό σας και µε την (1)
σχετική επιστολή µας, την οποία σηµειώναµε ότι η πρόβλεψη του πολύ µεγάλου ποσοστού
20% πιστοληπτικής ικανότητας θα λειτουργήσει αποτρεπτικά µε αποτέλεσµα τη
σηµαντικότατη µείωση του ανταγωνισµού κατά την επίδοση των προσφορών, κυρίως από
τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις που στοχεύουν σε έργα ανάλογου
προϋπολογισµού.
Πέραν των ανωτέρω, στην διακήρυξη του εν θέµατι έργου, στο άρθρο 22.Ε, ζητείται από
τους προσφέροντας να κατέχουν: ISO 9001:2008, ISO 14001:20014 και OHSAS
18001:2007 ή ισοδύναµα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας.
Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας, και αυτή η προϋπόθεση είναι υπερβολικότατη και θα
λειτουργήσει αναίτια εις βάρος του ανταγωνισµού που θα µπορούσε να επιτευχθεί εάν
εξέλιπε. Άλλωστε η εγγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων είναι επί της αρχής ικανή συνθήκη πλήρωσης των σχετικών απαιτήσεων και
δεν έχει νόηµα η επιβολή υποχρεωτικής πιστοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, µε
βάση πρότυπα π.χ. περιβαλλοντικής ή ενεργειακής διαχείρισης (ISO EN 14000, ISO EN
50001) ή/και διαχείρισης της ποιότητας (π.χ. ISO EN 9001) ή/και διαχείρισης της
ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. OHSAS 18001), ως προαπαιτούµενο για τη
συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς ανάθεσης δηµοσίων έργων, σε αντίθεση ενδεχόµενα µε
προµηθευτές αγαθών ή/και παρόχους υπηρεσιών για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση
εγγραφής τους σε µητρώο αντίστοιχο του ΜΕΕΠ.
Φειδίου 14-16 Αθήνα 106 78 / 14-16 Feidiou str. 106 78 Athens Greece
Τ +30 210 3301814/5 Τ +30 210 3836503 F +30 210 3824540 E info@sate.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
w w w . s a t e . g r
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΛΟΤ 1429:2008 - QA-C-1439/16

Σας ενηµερώνουµε ότι ο Σύνδεσµός µας µε το (2) σχετικό έχει ζητήσει να δοθεί η
δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να ζητούν, εάν το κρίνουν απαραίτητο, την
προσκόµιση πιστοποιητικών συµµόρφωσης µε ορισµένα πρότυπα (ISO) µετά την
1/7/2017 στην περίπτωση της διαγωνιστικής διαδικασίας των δηµοσίων έργων, ώστε να
δοθεί στην αγορά, δηλαδή, στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, ο απαιτούµενος χρόνος οµαλής
προσαρµογής στις νέες συνθήκες και να µην τεθούν αυτόµατα και αναίτια εκτός κλάδου
χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείστε να:
- εκλογικεύσετε στο ήµισυ το ως άνω ποσό απαίτησης πιστοληπτικής ικανότητας, προς
όφελος του ανταγωνισµού και
- να άρετε την απαίτηση προσκόµισης των πιστοποιητικών συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω
πρότυπα,
ώστε να επιτευχθεί, εις όφελος του ∆ήµου σας, ο απαιτούµενος ανταγωνισµός.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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