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Προς
Το Διευθυντή Γ΄κλάδου ΓΕΝ
Αντιπλοίαρχο Δ.Ε.κ. Κατάρα ΠΝ
Κοινοποίηση:
Διοικητή Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχο κ. Γεώργιο Πελεκανάκη ΠΝ
Θέμα: Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες
αντικατάστασης κεντρικού δικτύου πόσιμου ύδατος – Α΄φάση
Μέλη της Ένωσής μας διαμαρτύρονται για την προσθήκη επιπλέον όρων στα
τεύχη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες
αντικατάστασης κεντρικού δικτύου πόσιμου ύδατος, οι οποίοι είτε είναι υπερβολικοί
είτε αντιβαίνουν με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Στην παρ. 8 του άρθρου 10 του τεύχους με τίτλο «Ειδικοί όροι διαγωνισμού»
αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή
οποιαδήποτε αξίωση του οικονομικού φορέα πέραν των τιμών της προσφοράς του.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες , που
αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε
επιπλέον έξοδα προκύψουν, αυτά βαρύνουν τον ανάδοχο».
Όμως διαχρονικά ο θεσμός της αναθεώρησης αποτελεί το μόνο ουσιαστικό
αντίβαρο του αναδόχου στη συνεχή μεταβολή της ισορροπίας της εκτέλεσης των
συμβάσεων δημοσίων έργων, και πάντα στην πράξη υπολογίζεται ως ένα πρόσθετο
οικονομικό αντίτιμο για εξισορρόπηση της σύμβασης,
Στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ιδίου τεύχους απαιτείται η προσκόμιση
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας
του
έργου
απεριορίστου χρονικής διάρκειας ή τουλάχιστον ενός ή τριών ετών, αντιστοίχως.
Όμως οι απαιτήσεις των εγγυητικών επιστολών πρέπει να είναι σαφείς και
ορισμένες, να μη δημιουργούν σύγχυση και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις
διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 4412/2016.
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Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε τη ματαίωση του διαγωνισμού την
προγραμματισμένη ημερομηνία, την απαλοιφή των επιπλέον όρων και
τη
διεξαγωγή του με τρόπο που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αρχή του
ελεύθερου συναγωνισμού.
Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ
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