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ΘΕΜΑ: « Παράνομοι όροι διακήρυξης».
Κύριοι,
1.

Με τις υπ΄ αριθμούς 859 (ΔΤΥ)/30.9.2019 ΚΑΙ 183 (ΔΤΥ)/ 18.2.2020

διακηρύξεις

του ¨ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες και

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει

βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής¨ το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
προκήρυξε δύο ίδιους διαγωνισμούς για ¨Προμήθεια και εγκατάσταση νέων
φωτιστικών

τεχνολογίας LED, για

την αντικατάσταση των συμβατικών

φωτιστικών σε επιλεγμένους εργαστηριακούς χώρους, χώρους γραφείων και
αίθουσες

διδασκαλίας

του

Γεωπονικού

Πανεπιστημίου

Αθηνών¨,

προεκτιμώμενης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αξίας 324063.24.
2. Αμφότεροι οι άνω διαγωνισμοί έχουν, επακριβώς, το αυτό αντικείμενο. Ο
πρώτος των διαγωνισμών αυτών (¨διαγωνισμός -1¨) ματαιώθηκε. Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών στον δεύτερο των ίδιων διαγωνισμών
(¨διαγωνισμός -2¨) είναι η 30.4.2020 στις 14:00.
3. Στην δεύτερη των παρατεθεισών διακηρύξεων (¨διακήρυξη -2¨), μάλιστα κατά
τον της παρ. 2.2.5 όρο της, οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον οικείο διαγωνισμό
οικονομικοί φορείς πρέπει, πέραν των άλλων, να πληρούν το κριτήριο της
χρηματοοικονομικής επάρκειας, προσθέτοντας την διαφορά από την πρώτη
διακηρύξη (¨διακήρυξη -1¨) με την προσθήκη της επί πλέον απαίτησης του ¨κατ΄
έτος ελάχιστου κύκλου εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου
κύκλου εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση
(προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων) ως ακολούθως: α) ολικό
ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη: 1. Έτος 2017 κύκλος εργασιών
390.000,00 ευρώ. 2. Έτος 2018 κύκλος εργασιών 390.000,00 ευρώ. 3. Έτος 2019
κύκλος εργασιών 390.000,00 ευρώ. β) Δυνατότητα χρηματοδότησης τουλάχιστον
ίση με το 75% του προϋπολογισμού

της παρούσας διακήρυξης, ήτοι ευρώ

196.005,00.
4. Η προσθήκη αντιφάσκει στο κρατούν εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο,
τουλάχιστο κατά τα εξής :
α) Το κριτήριο καταλληλότητας, Μ.Ε.ΕΠ. των διαγωνιζομένων είναι επαρκής
παράγων συμμετοχής τους στον, άλλωστε πολύ κατώτερο του ανώτερου όριου
δυναμικότητάς τους και δεν απαιτείται τίποτα παραπάνω.

β) Η του διαγωνισμού-2 προμήθεια αφορά

την προδήλως απλή εργασία

αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών υπό των νέας τεχνολογίας LED, άρα
μη υψηλής τεχνογνωσίας τέτοια και η διακήρυξη ζητάει αποδεικνυόμενη με
εκτέλεση ετήσιων εργασιών κύκλου 390.000,00 € ετησίως, τούτο δε μετά την
οικονομική κρίση έτη 2017 2018 και 2019 κατά την οποία περίοδο όχι κύκλος
εργασιών δεν υπήρχε αλλά επιχειρήσεις έκλειναν . Επομένως η απαίτηση αυτή
είναι ευθέως φωτογραφική και πρέπει να απαλειφθεί.
γ) Για την εκτέλεση του παραπάνω μικροέργου στην πρώτη διακήρυξη δεν
υπήρχε καμμία απαίτηση ενώ στην δεύτερη χωρίς κανένα λόγο μπήκαν η
εμπειρία

και

η

χρηματοοικονομική

επάρκεια

λές

και

το

Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο δεν σκοπεύει ποτέ να πληρώσει και προσπαθεί να τελειώσει το
εργο με χρήματα του αναδόχου και λές και τα συμφέροντλα του δεν καλύπτονται
από τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης οι οποίες είναι από καταβολής δημοσίων
έργων νομοθετημένες.
δ) Με βάση τα προηγούμενα η, υπερθετικού βαθμού προσθήκη αντιτίθεται στις
βασικές αρχές του

δικαίου, αφού, τελούσα σ΄ έντονη δυσαναλογία προς το

οικονομικό αντικείμενο της της διακήρυξης -2 προμήθειας, περιορίζει σφοδρώς
την στον διαγωνισμό -2 συμμετοχή οικονομικών φορέων, καταλλήλων

προς

παροχή της προμήθειας αυτής , ιδίως των ανηκόντων στην τάξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
5. Η υπό της διακήρυξης πρόδηλη, κατά τα εκτεθέντα, παραβίαση του
εσωτερικού και ενωσιακού δικαίου αναντιρρήτως οδηγεί στην ανάγκη
διεξαγωγής του διαγωνισμού -2 άνευ προσθήκης, γι΄ αυτό ως , έννομο συμφέρον
έχουσα, η ένωση των εργοληπτών δημοσίων ηλεκτρομηχανολογικών έργων, σας
καλούμε , την νομιμότητα διαφυλάσσοντες, να επέμβετε στο Γεωπονικό
Πανεπιστημίο Αθηνών, με σκοπό την μη διεξαγωγή του διαγωνισμού -2 με βάση
την διακύρηξη -2, ήτοι διεξαγωγή του διαγωνισμού με διακήρυξη στερούμενη
της προσθήκης των ειδικών όρων.
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.
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