ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES

Αριθ. Πρωτ. 34310

ΑΘΗΝΑ, 12 Νοεµβρίου 2019
ΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
122 44 Αθήνα
ΚΟΙΝ.:

1.

Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών
κ. Γ. Καραγιάννη

2.

Γενικό Γραµµατέα Ανώτατης
Εκπαίδευσης κ. Α. ∆ηµητρόπουλο

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτοι, φωτογραφικοί όροι διακήρυξης στο διαγωνισµό του έργου:
«Αναδιαρρύθµιση και συµπλήρωση κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 52».

Κύριοι,
Στην εν θέµατι διακήρυξη και συγκεκριµένα :
Στην παράγραφο 22.Γ.
περιληφθεί οι όροι:

«Οικονοµική

και Χρηµατοοικονοµική

επάρκεια»,

«.... α) ∆ιαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα για χρηµατοδότηση (εκτός
επιστολών), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 800.000,00 € τουλάχιστον.

έχουν

εγγυητικών

(β) ∆ιαθέτουν για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (έτη 2016, 2017, 2018) µέσο
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο µε 8.000.000,00 €»
καθώς και στην παράγραφο 22.∆. «Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» αναφέρεται
ότι:
«... α) Να έχουν εκτελέσει ένα τουλάχιστον κτιριακό έργο συµβατικής κατασκευής ή
µεταλλικό, µεγέθους τουλάχιστον 5.000 τ.µ.
β) Να έχουν προµηθεύσει και τοποθετήσει σε κτίριο ηλεκτροκίνητα σκίαστρα εξοικονόµησης
ενέργειας τουλάχιστον 300 τ.µ.
γ) Να έχουν εκτελέσει εργασίες φυτεµένων δωµάτων εκτάσεως τουλάχιστον 1000 τ.µ. σε
κτίριο. Η παραπάνω εµπειρία δύναται να προέρχεται από οικονοµικό φορέα µέλος
κοινοπραξίας, εφόσον συµµετέχει σε αυτή µε ποσοστό τουλάχιστον 50%.
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δ) Οι διαγωνιζόµενοι επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να συνεργάζονται µε οικονοµικό
φορέα µε ειδικότητα στην παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών
ενεργειακών πόρων.»
Οι παραπάνω όροι είναι «εξωφθάλµως» φωτογραφικοί και παράνοµοι, αποκλείουν σχεδόν το
σύνολο των επιχειρήσεων 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και πιθανόν και 7ης τάξης.
Ζητάµε την άµεση απόσυρση της ∆ιακήρυξης και την απάλειψη των συγκεκριµένων όρων
αλλιώς θα προχωρήσουµε στις νόµιµες ενέργειες προστασίας του ∆ηµοσίου Συµφέροντος.
Με τιµή,
Ο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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