ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ
ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES
Αριθ. Πρωτ. 36567

ΑΘΗΝΑ, 22 Απριλίου 2021
Προς Τον
∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας
Υπόψη:
- ∆ηµάρχου
- Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ: Απαράδεκτοι όροι στα τεύχη της διακήρυξης για τον διαγωνισµό του
έργου: «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» εκτιµώµενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ).
Κύριοι,
Κατόπιν οχλήσεων εταιρειών-µελών πληροφορηθήκαµε ότι στην εν θέµατι διακήρυξη
έχουν περιληφθεί, µεταξύ άλλων, και οι κάτωθι όροι:
«22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Στην παρούσα σύµβαση είναι κρίσιµο το στοιχείο της πείρας του αναδόχου ιδίως σε
εργασίες εγκατάστασης συνθετικών χλοοταπήτων και ακρυλικών δαπέδων παρόµοιου
µεγέθους, προδιαγραφών και αξίας µε αυτό της παρούσας σύµβασης.
1. Προσκόµιση καταλόγου τουλάχιστον τριών (3) περαιωµένων συµβάσεων µε συνθετικό
χλοοτάπητα κατά την τελευταία πενταετία, συναφών της παρούσης, µε ύψος
προϋπολογισµού και έκτασης εργασιών (και όχι του συµβατικού αντικειµένου) του έργου
που θα κατατεθεί τουλάχιστον ίσου του προϋπολογισµού και της ποσότητας του παρόντος
σε ευρώ άνευ Γ.Ε., Ε.Ο. , ΦΠΑ (υπολογίζονται αντίστοιχα µόνον ο προϋπολογισµός και η
ποσότητα εργασιών συνθετικού χλοοτάπητα ΑΤ 3.1), µε φορείς του ιδιωτικού ή του
δηµοσίου τοµέα µε αντίστοιχο αντικείµενο δηλαδή “προµήθεια και εγκατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα” (οπωσδήποτε οι συµβάσεις για να ληφθούν υπόψη θα πρέπει να αφορούν ΚΑΙ
εγκατάσταση). Για να ληφθούν υπόψη πρέπει να υφίσταται για την απόδειξή τους είτε
βεβαίωση καλής εκτέλεσης, είτε βεβαίωση προσωρινής ή οριστικής παραλαβής σε
περίπτωση δηµόσιας σύµβασης ή ιδιωτικό συµφωνητικό, τιµολόγια και βεβαίωση καλής
εκτέλεσης για σύµβαση µε ιδιωτικούς φορείς.
2.Κατά την τελευταία τριετία (3ετία) να έχει εκτελέσει επιτυχώς:
Τουλάχιστον µία σύµβαση µε αντικείµενο την «∆ιάστρωση δαπέδων γηπέδων µε
συνθετικό ελαστικοσυνθετικό τάπητα ακρυλικής βάσης» (ανεξαρτήτου συστήµατος, ήτοι
απλή επίστρωση ή τύπου cushion ή συνδυασµό µε ελαστικό υπόστρωµα κλπ) ελάχιστης
συµβατικής αξίας 150.000,00€.
3. Ο οικονοµικός φορέας ή η εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση του συνθετικού
χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει τοποθετήσει και πιστοποιήσει τουλάχιστον ένα γήπεδο
ποδοσφαίρου (FIELD CERTIFICATE) στην Ελληνική Επικράτεια επιπέδου FIFA QUALITY και
θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
4. ISO 9001:2015 του οικονοµικού φορέα ή της εταιρείας τοποθέτησης µε αντικείµενο την
τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων ή ισοδύναµο
5. ISO 14001:2004 του οικονοµικού φορέα ή της εταιρείας τοποθέτησης µε αντικείµενο
την τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων ή ισοδύναµο
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6. ISO 45001:2018 του οικονοµικού φορέα ή της εταιρείας τοποθέτησης µε αντικείµενο
την τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων ή ισοδύναµο
7. ISO 50001:2018 του οικονοµικού φορέα ή της εταιρείας τοποθέτησης µε αντικείµενο
την τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων ή ισοδύναµο
8. Ονοµαστικό πιστοποιητικό του οικονοµικού φορέα ή της εταιρείας τοποθέτησης από
διαπιστευµένο φορέα, για τουλάχιστον 1 άτοµο εξειδικευµένο στην τοποθέτηση και
συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα το οποίο θα έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης
προσώπων διαπιστευµένος σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17024 (απαιτείται η προσκόµιση
του πιστοποιητικού διαπίστευσης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17024 του φορέα). Επίσης,
το άτοµο αυτό, θα πρέπει να είναι εργαζόµενος ή µέτοχος στην εταιρεία του εργολάβου ή
του υπεργολάβου ή ισοδύναµο.
9. Ο οικονοµικός φορέας ή η εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση, θα πρέπει να
φέρει νόµιµη κατοχή εξειδικευµένου µηχανολογικού εξοπλισµού τύπου SMG σειράς
SANDMATIC ή REDEXIM σειράς RINK και SPEED BRUSH ή ισοδύναµων.
10. Ο οικονοµικός φορέας ή η εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση, θα πρέπει να
διαθέτει εργατοτεχνικό προσωπικό τουλάχιστον τρία (3) άτοµα κατά µέσο όρο την
τελευταία τριετία (2018-2019-2020).»
Σύµφωνα µε τις διαµαρτυρίες των Μελών µας, αυτοί οι όροι:
Α) Είναι υπερβολικοί και παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας. Αυτό ισχύει ιδίως για:
- την προϋπόθεση κατασκευής τριών έργων εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα την
τελευταία πενταετία, αφού και ένα ανάλογο έργο θα αρκούσε,
- την απαίτηση για κατασκευή ενός γηπέδου FIFA Quality, αφού ούτε το δηµοπρατούµενο
έργο θα είναι FIFA Quality,
- το πλήθος των απαιτούµενων ISO καθώς και
- την ειδικότερη απαίτηση να διαθέτει ISO 17024 συγκεκριµένος τεχνικός.
Β) Είναι παράνοµοι, εφόσον παραπέµπουν σε συγκεκριµένες εταιρείες παραγωγής (π.χ. ο
εξειδικευµένος µηχανολογικός εξοπλισµός).
Γ) Είναι δυσανάλογα και ακατανόητα περιοριστικοί (π.χ. ο µέσος όρος 3 ατόµων
εργατοτεχνικού προσωπικού κατά την τελευταία τριετία).
∆) ∆εν είναι αναγκαίοι για τη διασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης του έργου,
Ε) Στερούν αναίτια τη δυνατότητα συµµετοχής σε πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων
πλήττοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τον υγιή ανταγωνισµό.
Εφόσον τα ανωτέρω αληθεύουν ζητάµε την άµεση απόσυρση του τεύχους της διακήρυξης
και την απάλειψη των µη σύννοµων όρων ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικός ανταγωνισµός
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, εις όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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