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∆ιαγωνισµός του Υπουργείου Πολιτισµού για την "Προστασία και
Τεκµηρίωση Βόρειου Πρανούς του χώρου όπου εδράζεται το µνηµείο" για
τις ανάγκες του έργου: "Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη
του Ανακτόρου Αιγών – Φάση ∆.1"

Κύριοι,
Κατόπιν διαµαρτυριών µελών µας διαπιστώσαµε ότι την διακήρυξη του εν θέµατι έργου την
προκηρύσσετε ως προµήθεια, βάσει του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, µε ειδικούς όρους
και όχι ως έργο, παρά το γεγονός ότι και εσείς οι ίδιοι στην διακήρυξη έχετε περιλάβει ως
σχετιζόµενο CPV τον 45212314-0: «Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά µνηµεία ή
µνηµεία».
Βάσει και της εγκυκλίου 23/2017 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών αλλά και της
απλής εφαρµογής των προβλέψεων του Ν.4412/2016 "ο χαρακτηρισµός µίας δηµόσιας
σύµβασης στο πλαίσιο των ορισµών του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 ως σύµβασης έργου ή
παροχής υπηρεσιών βασίζεται πρωτίστως στους κωδικούς CPV".
Πέραν αυτού στην περιγραφή των ειδικών όρων προβλέπετε περιοριστικές διατάξεις, όπως:
"2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία
(1) σύµβαση αντίστοιχων εργασιών, ανάλογου ύψους προϋπολογισµού της παρούσας
∆ιακήρυξης.
β) να διαθέτουν τουλάχιστον ένα άτοµο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών, που θα επιβλέπει τις εργασίες των συνεργείων και θα αναλάβει την
επιµέτρηση των εργασιών σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.151 του Ν.4412 .
γ)να διαθέτουν τον απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό και προσωπικό (εργαζόµενοι-τεχνίτες,
χειριστές) σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε:
α) το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14001"

ISO

9001:201566

και

β)

το

Πρότυπο

οι οποίες είναι αδιανόητες για ένα τόσο απλό και µικρού προϋπολογισµού έργο και δεν θα
ήταν εφικτό να τις εισάγετε εάν επιλέγατε την µε σύννοµο τρόπο δηµοπράτηση του έργου,
καθώς στην περίπτωση αυτή θα απαιτούνταν απόφαση Υπουργού για την εισαγωγή ειδικών
όρων.
Κατόπιν αυτών σας ζητούµε την
επαναδηµοπράτησή του ως έργου.

ακύρωση

του

διαγωνισµού

και

την

ορθή

Με τιµή,
Ο
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