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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ για το διαγωνιςμό με τίτλο «Προμικεια θλεκτρολογικϊν υλικϊν» με
ςυςτθμικό αρικμό 132474».
χετ: 1) Σο από 05-07-2021 υποβλθκζν ερϊτθμα οικονομικοφ φορζα μζςω ΕΗΔΗ ςχετικά
με: α) Σο άρκρο 2.2.6 τθσ διακιρυξθσ με τίτλο Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και β)
τθ χρονικι παράταςθ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν.
2) Η επιςυναπτόμενθ 1015/2019 Απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ που ςυνυποβλικθκε με το Νο 1
ςχετικό.

ε απάντθςθ του ανωτζρω ςχετικοφ και πιο ςυγκριμζνα:
Ωσ προσ το α) ηιτθμα που αφορά ςτθν τεχνικι κα επαγγελματικι ικανότθτα άρκρο 2.2.6 τθσ
διακιρυξθσ ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:
φμφωνα με το εν λόγω άρκρο, «οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν
εκτελζςει κατά τθν τελευταία τριετία τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ αντίςτοιχθσ προμικειασ,
αξίασ τουλάχιςτον ίςθσ με τθν εκτιμϊμενθ αξία
χωρίσ ΦΠΑ του ενδεικτικοφ
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ».
Ο οικονομικόσ φορζασ που υπζβαλλε το ςχετικό αίτθμα εκφράηει τθν άποψθ ότι ο όροσ
αυτόσ «περιορίηει αδικαιολόγθτα τον ανταγωνιςμό κακώσ επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςτθ
διαδικαςία μόνον οριςμζνων οικονομικών φορζων» και ωσ προσ τοφτο ςυνυποβάλλει τθν
αρ. 1015/2019 Απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ ςτθν οποία θ αρχι αναφζρει ςτο ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ
μεταξφ άλλων ότι «....με τθν απαίτθςθ μιασ ςφμβαςθσ αξίασ ίςθσ με τθν υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθ περιορίηεται δυςανάλογα θ ςυμμετοχι των οικονομικών φορζων οι οποίοι
δφνανται να αποδείξουν τθν τεχνικι τουσ επάρκεια και εμπειρία με περιςςότερεσ ςυμβάςεισ
μικρότερθσ αξίασ με το ίδιο αντικείμενο, ωσ εν προκειμζνω, θ προςφεφγουςα......».
Η υπθρεςία μασ, ζκεςε τον όρο του άρκρου 2.2.6, κεωρϊντασ πωσ εξαςφαλίηεται θ
προχπόκεςθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ που υποβάλλει προςφορά, αποδεικνφει τθν
επάρκειά του ςε πόρουσ, δθλ. ςε απόκεμα υλικοφ, οικονομικοφσ πόρουσ, ανκρϊπινο
δυναμικό κλπ. για να εκτελζςει μία προμικεια αντίςτοιχου φψουσ ςε ζνα ζτοσ, δεδομζνου
ότι θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ του διαγωνιςμοφ κα είναι ετιςια, με ενδεχόμενο να
λιξει νωρίτερα του ζτουσ λόγω εξάντλθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου κακϊσ ο Διμοσ
Μάνδρασ-Ειδυλλίασ ςυχνά αντιμετωπίηει ζκτατα φαινόμενα πολιτικισ προςταςίασ (ζντονεσ

βροχοπτϊςεισ, χιονοπτϊςεισ και πυρκαγιζσ) με αποτζλεςμα τθν ταχεία ανάλωςθ των
θλεκτρολογικϊν υλικϊν λόγω φκοράσ ι καταςτροφισ.
Πρόκεςθ του Διμου είναι να εξαςφαλίςει τθ ςυμμετοχι όςο το δυνατόν περιςςότερων
οικονομικϊν φορζων ςτο διαγωνιςμό, ϊςτε να αναπτυχκεί ανταγωνιςμόσ προσ όφελοσ του
Διμου, χωρίσ ωςτόςο: 1) να αίρεται επί τθσ ουςίασ θ απόδειξθ για επιτυχι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ μζςα ςε ζνα ζτοσ και 2) να ειςαγάγει άνιςουσ όρουσ πρόςβαςθσ των υποψιφιων
οικονομικϊν φορζων ςτο διαγωνιςμό.
Επομζνωσ, κα γίνονται δεκτζσ και προςφορζσ ςτισ οποίεσ ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει
για το κριτιριο του άρκρου 2.2.6 περιςςότερεσ τησ μία ςφμβαςησ, των οποίων η αξία
αθροιςτικά μζςα ςτη χρονική διάρκεια ενόσ ζτουσ, είναι ίςη με την εκτιμώμενη αξία τησ
ςφμβαςησ χωρίσ ΦΠΑ.
Ωσ προσ το β) ηιτθμα που αφορά ςτθν παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ςασ
ενθμερϊνουμε για τα εξισ:
1) Ωσ πρωτογενζσ αίτθμα τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ αναρτικθκε ςτο ΚΗΜΔΗ ςτισ 18-05-2021
θ με αρ. Δ28/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008616848) Μελζτθ του Διμου Μάνδρασ-Ειδυλλίασ και
όχι άλλο ζγγραφο, θ δε διακιρυξθ δθμοςιεφτθκε ςτισ 02-07-2021 ςτο ΚΗΜΔΗ. υνεπϊσ,
μεςολάβθςε ζνα διάςτθμα τουλάχιςτον ενάμιςθ μθνόσ κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ είχαν τθν ευχζρεια να εξετάςουν με προςοχι όλα τα τεχνικά ςτοιχεία
τθσ προμικειασ, επιπλζον θ διακιρυξθ ςτο ςχετικό άρκρο 2.4.3.2 με τίτλο «Σεχνικι
προςφορά» παραπζμπει ςτθ μελζτθ χωρίσ να απαιτείται κάτι επιπλζον.
2)Η διακιρυξθ αναρτικθκε ςτο ΚΗΜΔΗ ςτισ 02-07-2021, αμζςωσ μετά τθ δθμοςιοποίθςθ
του με αρ. πρωτ. 21603/ΕΞ 2021/29-06-2021 εγγράφου του Τπουργείου Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ με κζμα: «Ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. 64233/09-06-2021 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Προμικειεσ
και Τπθρεςίεσ – Νζεσ παραμετροποιιςεισ/λειτουργικότθτεσ ςτο ΕΗΔΗ Προμικειεσ και
Τπθρεςίεσ» το οποίο παράςχει οδθγίεσ ςτουσ φορείσ για τον χειριςμό του διαγωνιςμοφ
μζςω ΕΗΔΗ. υνεπϊσ, θ Ανακζτουςα Αρχι, αντικειμενικά αδυνατοφςε να αναρτιςει
νωρίτερα διαγωνιςμό ςτο ΚΗΜΔΗ, διότι δεν μποροφςε να ορίςει θμερομθνίεσ
καταλθκτικισ προκεςμίασ υποβολισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν χωρίσ να γνωρίηει
τισ νζεσ παραμζτρουσ ςτο ΕΗΔΗ. Επιπλζον, τα νζα υποδείγματα διακθρφξεων τθσ
ΕΑΑΔΗΤ αναρτικθκαν ςτισ 08-06-2021 και εν ςυνεχεία ςτισ 15-06-2021 εςτάλθ ειςιγθςθ
ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. τισ 23-06-2021 λιφκθκε απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ για
ζγκριςθ τθσ μελζτθσ και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ.
3) Η ελάχιςτθ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 1α του άρκρου 121
του Ν. 4412/216 για τουσ ανοιχτοφσ διαγωνιςμοφσ κάτω των ορίων, ορίηεται ςε 15 θμζρεσ.
τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ τθρικθκαν κανονικά όλεσ οι ανωτζρω προκεςμίεσ. το ςθμείο
αυτό κα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι παρϋόλο που ο Νόμοσ προβλζπει τθ δυνατότθτα
ςφντμθςθσ τθσ προκεςμίασ ςε 10 θμζρεσ ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ Τπθρεςία δεν ζκανε
χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διάταξθσ μολονότι υπάρχει άμεςθ ανάγκθ για προμικεια
θλεκτρολογικοφ υλικοφ.
4)Τφίςταται άμεςη ανάγκη να προμθκευτεί ο Διμοσ το ςυντομότερο δυνατό
θλεκτρολογικό υλικό για τον φωτιςμό των κοινόχρθςτων χϊρων, προκειμζνου να

εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια των διερχομζνων, που αποτελεί κζμα δθμόςιασ αςφάλειασ και
κατά ςυνζπεια δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Κατά ςυνζπεια, το αίτθμα για παράταςθ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ υποβολισ
προςφορϊν δεν γίνεται δεκτό, διότι θ υπθρεςία τιρθςε ςε όλα τα ςτάδια τθ νόμιμθ αλλά
και εφλογθ προκεςμία, περαιτζρω ενιργθςε όςο το δυνατόν ταχφτερα, λαμβανομζνου
υπόψθ του γεγονότοσ ότι λόγω των αλλαγϊν που επιλκαν ςτθ ςχετικι νομοκεςία
(4412/2016) από το Ν. 4782/2021, αντικαταςτάκθκαν τα υποδείγματα των διακθρφξεων και
αναβακμίςτθκε θ παραμετροποίθςθ ςτο ΕΗΔΗ.
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