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Προς
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Υπόψη Προϊσταµένου
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρου διακήρυξης του διαγωνισµού «Για την συντήρηση και
λειτουργία
των
ηλεκτροµηχανολογικών
(Η/Μ)
εγκαταστάσεων
της
Πανεπιστηµιούπολης Ιωαννίνων 2020»
Στην διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού και στα προαπαιτούµενα συµµετοχής
υπάρχει κατά την άποψή µας µια «αστοχία» που οδηγεί στην εκµηδένιση του
ανταγωνισµού, στον αποκλεισµό εταιρειών που δικαιούνται και έχουν τα προσόντα να
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό
Συγκεκριµένα στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης ζητούνται κάποιες προϋποθέσεις
ώστε να αποδείξουν οι διαγωνιζόµενοι την Τεχνική και Επαγγελµατική ικανότητα.
Ταυτόχρονα στο άρθρο 2.2.5 µε θέµα «οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια» ζητείται από τους διαγωνιζόµενους να έχουν ένα τουλάχιστον χρόνο την
τελευταία πενταετία «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών 654.289,68 €. Όχι γενικά στην
οικονοµική τους δραστηριότητα αλλά ειδικά και αποκλειστικά σύµφωνη µε το
αντικείµενο της σύµβασης.
Στην ουσία ο όρος αυτός ακυρώνει εντελώς την παράγραφο 2.2.6 και
επαναφέρει από την «πίσω πόρτα» µε την κάλυψη της «οικονοµικής επάρκειας» την
ειδική προϋπόθεση εµπειρίας.
∆ηλαδή ένας διαγωνιζόµενος, παρότι καλύπτει τους όρους της παραγράφου
2.2.6 που αφορά την τεχνική επαγγελµατική ικανότητα και άρα σύµφωνα µε την
διακήρυξη έχει την τεχνική και επαγγελµατική επάρκεια να συµµετάσχει στο διαγωνισµό
Παρότι πληρεί τους όρους της παραγράφου 2.2.5 έχοντας την «οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια» στον γενικό κύκλο εργασιών της εταιρείας του «πετιέται»
έξω από το διαγωνισµό µε έντεχνο τρόπο καθόσον στην παράγραφο 2.2.5 ζητείται
πρόσθετη εµπειρία και µάλιστα µε φωτογραφικό τρόπο (τόσα χρήµατα εµπειρία σε
συγκεκριµένο χρόνο)
Θεωρούµε ότι η διάταξη αυτή νοθεύει τον ανταγωνισµό µη προσφέροντας την
παραµικρή πρόσθετη εξασφάλιση για την εκτέλεση του έργου και ζητάµε να την
τροποποιήσετε
Η παράγραφος 2.2.5 της διακήρυξης να παραµείνει όπως πράγµατι ορίζει η
νοµοθεσία σαν απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκεια των
διαγωνιζοµένων αλλά να αφορά τον γενικό κύκλο εργασιών µιας εταιρείας
Ζητάµε δηλαδή να διαγραφεί η αναφορά στον «ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών»
και να τροποποιηθεί ανάλογα
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