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ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος
παρακολούθησης - τηλεελέγχου και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος
εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της ∆ΕΥΑ Αιγίου
Κύριοι,
Ο Σύνδεσµός µας πληροφορήθηκε την διακήρυξη του εν θέµατι διαγωνισµού επί του
οποίου σας καταθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
1. 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.
Ειδικότερα για την έννοια έργο ή προµήθεια, παρατίθεται το άρθρο 2 παρ 7 και 8 του Ν
4412/16:
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οικοδοµικών εργασιών ή εργασιών
µηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση µίας οικονοµικής ή τεχνικής
λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούµενου εδαφίου απαιτεί ιδίως
την εφαρµογή µελέτης κατά την έννοια του παρόντος, µε τη χρήση τεχνικών
γνώσεων και µεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδοµών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας,
οικοδοµικών,
υδραυλικών,
ηλεκτροµηχανολογικών,
λιµενικών,
βιοµηχανικών
ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις µεταλλείων ή
όπως οι κατηγορίες αυτές διαµορφώνονται από τις κείµενες διατάξεις και των υποδοµών εκ
του συνδυασµού των ανωτέρω κατηγοριών,
8) ως «δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών» και ως «συµβάσεις προµηθειών» νοούνται οι
συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή
τη µίσθωση-πώληση, µε ή χωρίς δικαίωµα αγοράς, προϊόντων. Μια σύµβαση προµηθειών
µπορεί να περιλαµβάνει, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης"
Είναι προφανές ότι η θέση σε λειτουργία συστήµατος παρακολούθησης - τηλεελέγχου και
ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης
της ∆ΕΥΑ Αιγίου ∆ΕΝ συνιστούν απλή προµήθεια υλικών, αλλά αφορούν σε
κατασκευαστικές εργασίες ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας εξοπλισµού, δηλαδή, οι
εργασίες της σύµβασης για το εν θέµατι έργο, εµπίπτουν στην παρ 7 του άρθρου
2, του Ν.4414/16, δηλαδή, αποτελούν έργο!
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2. Σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 11 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία αφορά στα κριτήρια
της συµφερότερης προσφοράς, σηµειώνουµε ότι στο εν θέµατι έργο δεν εξασφαλίζονται τα
σχετικά µε την αντικειµενικότητα και διαφάνεια των κριτηρίων που περιλαµβάνονται στην
σελίδα 36 της κατευθυντήριας οδηγίας αφού για το εν θέµατι έργο η κρίση για την
βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς είναι υποκειµενική και µη µετρήσιµη!
3. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης που αφορά στις απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούν οι οικονοµικοί φορείς αναφορικά µε την τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα περιορίζουν σε εξαιρετικό βαθµό την συµµετοχή στον διαγωνισµό, είναι
δε τόσο λεπτοµερειακές (πχ. " Εµπειρία ότι έχουν εκτελέσει προµήθεια και εγκατάσταση
συστηµάτων αυτόµατης ρύθµισης του set point της πίεσης εξόδου σε PRV σε συστήµατα
ύδρευσης") που κραυγάζουν ότι είναι "φωτογραφικές" υπέρ της ίδιας πάντα οµάδας
3-4 οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν και γίνονται µόνο αυτοί αποδεκτοί σε
παρόµοιους διαγωνισµούς ! Ο περιορισµός αυτός ωστόσο δεν θα ήταν επιτρεπτός εάν ο
διαγωνισµός προκηρυσσόταν ως έργο, που είναι και το ορθόν, και όχι ως προµήθεια, ενώ
τονίζεται ότι οι συγκεκριµένες άκρως περιοριστικές προβλέψεις δεν αιτιολογούνται από το
είδος και τις δυσκολίες του έργου.
Είναι δε προκλητικό από την πλευρά σας, την στιγµή που ο εργοληπτικός κόσµος
µαστίζεται από τα λίγα έργα που δηµοπρατούνται και που σε αυτά τα λιγοστά έργα
λόγω υπέρµετρου ανταγωνισµού οι εκπτώσεις που δίνονται να είναι πάντα
ασυνήθιστα χαµηλές (ξεπερνούν το 60%) ενδεικτικό της αγωνίας των
εργοληπτών για ανάληψη έργου, εσείς να επιµένετε σε αυτόν τον περιοριστικού
τύπου τρόπο δηµοπράτησης, που είµαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε µηδενικό
ανταγωνισµό µεταξύ των 3-4 φορέων που θα συµµετέχουν και σε εκπτώσεις που
δεν θα ξεπερνούν το 10% !
Σηµειώνεται ότι Μέλη µας στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Ελλάδος τονίζουν ότι
ανάλογα έργα, ακόµη και µεγαλύτερου προϋπολογισµού, έχουν κατά το παρελθόν
προκηρυχθεί και εκτελεστεί ως δηµόσια έργα µε επιτυχία και κυρίως µε ικανοποιητικά
ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισµού, αφού είχαν προκηρυχθεί ως δηµόσια έργα µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
4. Κατόπιν αυτών σας ζητούµε να ακυρώσετε τον εν θέµατι διαγωνισµό και να
προκηρυχθεί εκ νέου ως έργο ενώ παράλληλα θα πρέπει να αρθεί κάθε υποκειµενικό
κριτήριο αξιολόγησης καθώς και κάθε αδικαιολόγητα περιοριστικός όρος συµµετοχής 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.
Με τιµή,
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