Αριθμός απόθαζης: 610/2018

Η ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Σπλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 18.07.2018 κε ηελ εμήο ζύλζεζε:
Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξόεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη
Διηζάβεη Αιαγηαιόγινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ από 18.06.2018, (εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δζληθό Σύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε Γεληθό
Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ)
564/18.06.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], ε νπνία εδξεύεη ζηα […],
νδόο […], αξ. […], όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 514/24.05.2018 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ […], Θέκα 10ν: Αλνηθηόο ειεθηξνληθόο
κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη εθθίλεζε (start up) ησλ
πέληε (5) ςπθηώλ θαηαζθεπήο CARRIER, ησλ δύν (2) ςπθηώλ θαηαζθεπήο
TRANE θαη ησλ ηεζζάξσλ (4) πύξγσλ ςύμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα πέληε (5)
έηε (αξηζ. δηαθ. 007/2018 θαη αξηζ. ζπζηήκαηνο 55757), θαη’ απνδνρήλ ηνπ
Πξαθηηθό ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ
ηερληθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίθζεθαλ νη πξνζθνξέο
όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ – inter alia θαη ηεο πξνζθεύγνπζαο - θαη εγθξίζεθε ε
καηαίσζε ηνπ ππό θξίζε δηαγσληζκνύ, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 007/2018
δηαθήξπμε.
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεύγνπζα επηδηώθεη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο, «ζύκθσλα κε ηελ νπνία
καηαηώζεθε ν Γηαγσληζκόο θαη λα ζπλερηζηεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ην
άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο», θαζώο θαη «λα κελ πξνθεξπρζεί
επαλάιεςε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ κέρξη ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο
Πξνζθπγήο από ηελ Α.Δ.Π.Π.».
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Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
Σθέθηεθε θαηά ην Νόκν
1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. 007/2018 δηαθήξπμε ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ […] πξνθεξύρζεθε αλνηθηόο, δεκόζηνο, δηεζλήο, ειεθηξνληθόο,
κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο «γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη εθθίλεζε (start up) ησλ
πέληε (5) ςπθηώλ θαηαζθεπήο CARRIER, ησλ δύν (2) ςπθηώλ θαηαζθεπήο
TRANE θαη ησλ ηεζζάξσλ (4) πύξγσλ ςύμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα πέληε (5)
έηε, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ζπγθξηηηθή ηηκή), ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 403.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α, ε νπνία δηαθήξπμε
θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) ζηηο 20.03.2018, θαζώο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δζληθνύ
Σπζηήκαηνο

Ηιεθηξνληθώλ

Γεκνζίσλ

Σπκβάζεσλ

(Δ.Σ.Η.∆Η.Σ.)

ζηηο

21.03.2018, όπνπ έιαβε Σπζηεµηθό Αξηζµό: α/α 55757.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λόκηκν
παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ. 1
ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 219545842958 0817
0023), πνζνύ 2.015,00 €, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 0,5% ηεο
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηεο ζύκβαζεο 403.000,00 €, ρσξίο Φ.Π.Α.,
(403.000,00 X 0,5%=2.015,00 €).
3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληύπνπ, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκόο, ελόςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
(ππεξεζία), ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ύςνπο 403.000,00 €, ρσξίο
Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηεο απνζηνιήο
ηεο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. (20.03.2018), ζύκθσλα κε ηα
άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ - ηνπ
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Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ
Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπώο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π.
5. Δπεηδή, ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρεη θαηαηεζεί
εκπξνζέζκσο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην
άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (πεξ. α΄), δνζέληνο όηη αλαξηήζεθε ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηηο 08.06.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο
18.06.2018, ήηνη εληόο ηεο δεθαήκεξεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο.
6. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ.
514/24.05.2018

απόθαζεο

ηνπ

Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ

ηνπ

Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ […], Θέκα 10ν: Αλνηθηόο ειεθηξνληθόο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο
γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη εθθίλεζε (start up) ησλ πέληε (5) ςπθηώλ
θαηαζθεπήο CARRIER, ησλ δύν (2) ςπθηώλ θαηαζθεπήο TRANE θαη ησλ
ηεζζάξσλ(4) πύξγσλ ςύμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα πέληε (5) έηε (αξηζ. δηαθ.
007/2018 θαη αξηζ. ζπζηήκαηνο 55757), θαη’ απνδνρήλ ηνπ Πξαθηηθό ειέγρνπ
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνξξίθζεθαλ νη πξνζθνξέο όισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ
– inter alia θαη ηεο πξνζθεύγνπζαο - θαη εγθξίζεθε ε καηαίσζε ηνπ ππό θξίζε
δηαγσληζκνύ, αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 007/2018 δηαθήξπμε, αηηνύκελε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο, «ζύκθσλα κε ηελ νπνία
καηαηώζεθε ν Γηαγσληζκόο θαη λα ζπλερηζηεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ην
άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο», θαζώο θαη «λα κελ πξνθεξπρζεί
επαλάιεςε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ κέρξη ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο
Πξνζθπγήο από ηελ Α.Δ.Π.Π.».
7. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην ππ’ αξηζ. 30408/27.06.2018
έγγξαθό ηεο εθθξάδεη ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο ελ ιόγσ πξνζθπγήο.
8. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη όηη: «1. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο
έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηνπ λφκνπ
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4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΕΠΠ θαηά ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη όηη: «1. Η ΑΕΠΠ απνθαίλεηαη
αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη
δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο… 2.
Επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ή κεξηθψο ε
πξνζβαιιφκελε πξάμε, ελψ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο,
αθπξψλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα
λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή
επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
9. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην αηηεηηθό ηεο ππόςε Πξνζθπγήο δεηείηαη
«λα

ηξνπνπνηεζεί

ε

ππ’

αξηζ.

514/24.05.2018,

Θέκα

10ν:

Αλνηθηόο

ειεθηξνληθόο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη εθθίλεζε
(start up) ησλ πέληε (5) ςπθηώλ θαηαζθεπήο CARRIER, ησλ δύν (2) ςπθηώλ
θαηαζθεπήο TRANE θαη ησλ ηεζζάξσλ(4) πύξγσλ ςύμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα
πέληε (5) έηε (αξηζ. δηαθ. 007/2018 θαη αξηζ. ζπζηήκαηνο 55757), Πξαθηηθό
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθώλ
πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία καηαηώζεθε ν Γηαγσληζκόο θαη λα
ζπλερηζηεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο
πξνζθνξάο», θαζώο θαη «λα κελ πξνθεξπρζεί επαλάιεςε ηνπ αλσηέξσ
δηαγσληζκνύ κέρξη ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο Πξνζθπγήο από ηελ
Α.Δ.Π.Π.». Δληνύηνηο, από ηε δηαηύπσζε ηνπ ππόςε αηηεηηθνύ νπδόισο
πξνθύπηεη

αίηεκα

ηεο

Πξνζθεύγνπζαο

εηαηξείαο

πεξί

αθύξσζεο

ή

ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο αλαθνξηθά κε ηελ κε απνδνρή ηεο
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ηερληθήο ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί απηή, ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο
πξνζθεύγνπζαο σο απνδεθηή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηό ην αίηεκά ηεο
πεξί ζπλέρηζεο ηεο ππόςε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κε πξνθήξπμεο λένπ
δηαγσληζκνύ. Τν αηηεηηθό, δειαδή, ηεο ππό θξίζε Πξνζθπγήο δελ πεξηιακβάλεη
αίηεκα πεξί θξίζεο ηεο ηερληθήο ηεο πξνζθνξάο σο παξαδεθηήο πξνθεηκέλνπ
λα δύλαηαη λα αμηώλεη σο ζπλεθδνρηθό επαθόινπζν ηε ζπλέρηζε ηεο ππόςε
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε κε πξνθήξπμε λέαο κέρξη ηελ νξηζηηθή
απόθαζε επί ηεο Πξνζθπγήο. Τνύηνπ δνζέληνο, ε ππόςε Πξνζθπγή ζα πξέπεη
λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε ειιείςεη ελλόκνπ ζπκθέξνληνο, αθνύ ε
Πξνζθεύγνπζα κε ην αηηεηηθό ηεο δελ πξνβάιεη αίηεκα αλαθνξηθά κε ην
παξαδεθηό ηεο πξνζθνξά ηεο.
10. Δπεηδή, εηέξσζελ ην αηηεηηθό ηεο ππό θξίζε Πξνζθπγήο νπδόισο
ζπλέρεηαη κε ηνπο αλαθεξόκελνπο ζην ζώκα / ηζηνξηθό ηεο Πξνζθπγήο ιόγνπο,
νη νπνίνη

αλαθέξνληαη ζηελ απόξξηςε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο

ηεο

πξνζθεύγνπζαο θαη κόλνλ, ρσξίο λα πξνθύπηεη ν αηηηώδεο ζύλδεζκνο ηνπ
αηηήκαηνο θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ. Με άιια ιόγηα απαξαδέθησο κε ην
αίηεκα ηεο ππό θξίζε Πξνζθπγήο δεηείηαη ε ζπλέρηζε ηεο ππόςε δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη ε κε πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνύ, αληί ηνπ νξζνύ αηηήκαηνο
ήηνη ηεο αθύξσζεο ηεο πξνζβαιιόκελεο θαηά ην ζθέινο πνπ κε απηήλ
απνξξίπηεηαη ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο Πξνζθεύγνπζαο. Σπλεπώο θαη γηα ην
ιόγν απηό ε ππό θξίζε Πξνζθπγή ηπγράλεη απνξξηπηέα σο απαξάδεθηή
ειιείςεη ελλόκνπ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν δελ πξνθύπηεη σο άκεζν, πξνζσπηθό
θαη ελεζηώο από ηελ ζπζηεκαηηθή ζεώξεζε ηεο ππό θξίζεο Πξνζθπγήο.
11. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ πξώην ιόγν ηεο
Πξνζθπγήο ηεο (ππό Ι) όηη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ θαθέισλ ησλ ηερληθώλ
πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο απέξξηςε ηελ πξνζθνξά ηεο «ηζρπξηδόκελε όηη γηα ηελ απόδεημε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο
δηθαηνινγεηηθά.

επάξθεηαο

Δηδηθόηεξα,

κε

δελ
ην

πξνζθνκίζηεθαλ

από
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ηα

Πξαθηηθό

θαηάιιεια
Τερληθήο
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Αμηνιόγεζεο ε Δπηηξνπή απζαίξεηα ππνδεηθλύεη θαηάιιεια παξαζηαηηθά ηνπο
ηζνινγηζκνύο γεγνλόο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο».
12. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 «Πεξηερόκελα Υπνθαθέισλ»
θαη ηνλ όξν 1.2. «Τερληθή Πξνζθνξά» νξίδεηαη όηη ε ηερληθή πξνζθνξά
πεξηιακβάλεη
ζπλνδεπφκελε

«1.2.1.
κε

…

ηα

1.2.2.

Έγγξαθε

θαηάιιεια

δήισζε

παξαζηαηηθά,

ηνπ

ζπκκεηέρνληα

βεβαηψζεηο,

ζηνηρεία

πειαηνινγίνπ, αληίγξαθα ζπκβάζεσλ θιπ, κε ηα νπνία ζα δειψλεηαη ην χςνο
ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ην νπνίν θαη
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο,
θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ ζηελ ζπληήξεζε παξφκνηνπ κεγέζνπο θαη ηχπνπ
ςπθηψλ θαη πχξγσλ ςχμεο …».
13. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ ε πξνζθεύγνπζα εηαηξεία πξνο θάιπςε
ηεο απαηηνύκελεο ρξεκαηνηθνλνκηθήο ηεο επάξθεηαο ζηεξίδεηαη ζηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα κε ηελ επσλπκία […], δειώλνληαο ηνλ Μ.Ο. ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο
ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ εηώλ, ρσξίο όκσο λα ππνβάιιεη ηα θαηάιιεια
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, γεγνλόο πνπ θαη ε ίδηα δελ ακθηζβεηεί κε ηελ ππό θξίζε
Πξνζθπγή ηεο, σο ν όξνο 1.2.2. ηνπ άξζξνπ 13 ηεο δηαθήξπμεο απαηηεί.
14. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ν ηζρπξηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο όηη ε
αλαζέηνπζα

«απζαίξεηα

ππνδεηθλύεη

σο

θαηάιιεια

παξαζηαηηθά

ηνπο

ηζνινγηζκνύο, γεγνλόο πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο»,
ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, αθνύ από ηε δηαθήξπμε ελαξγώο
ζπλάγεηαη ε δπλαηόηεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα όπσο πξνζθνκίζεη πξνο
απόδεημε ηεο ρξεκαηνηθνλνκηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 1.2.2.
ηεο δηαθήξπμεο, νηνδήπνηε έγγξαθν ζα απνδείθλπε ηε δήισζε ηνπ αλαθνξηθά
κε ηνλ Μ.Ο. ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ εηώλ. Η πξνζθνξά ηεο
πξνζθεύγνπζαο, δειαδή, απνξξίθζεθε όρη γηα ην ιόγν όηη δελ πξνζθνκίζηεθαλ
νη ζρεηηθνί ηζνινγηζκνί, αιιά δηόηη δελ πξνζθνκίζζεθε θαλέλα έγγξαθν,
ζύκθσλα κε ηα απαηηνύκελα από ηε Γηαθήξπμε, πνπ λα απνδεηθλύεη ηε δήισζή
ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ Μ.Ο. ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ εηώλ.
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15. Δπεηδή, επέθεηλα, ν όξνο ηεο δηαθήξπμεο ήην ζαθήο πεξί ηεο
ππνρξέσζεο πξνζθόκηζεο νηνπδήπνηε θαηάιιεινπ εγγξάθνπ πξνο απόδεημε
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, νπδεκία δε αζάθεηα πθίζηαηαη πξνο ηνύην.
16. Δπεηδή θαη ζε θάζε πεξίπησζε σο γίλεηαη δεθηό θαηά γεληθή αξρή
ηνπ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έρεη θξηζεί ζπλαθώο από ηε
λνκνινγία, ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ηζρύεη ν θαλόλαο ηεο, θαηά ζηάδηα,
πξνβνιήο ησλ ιόγσλ, ήηνη ιόγνη πνπ αθνξνύλ ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην δελ
κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ ζε κεηαγελέζηεξν, αιιά ζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη
επηθαίξσο (ΔΑ ΣηΔ 207/2002, 295/2003, 602/2003, 884/2003, 69/2005,
1032/2005, 245/2011 θ.ά.). Η αξρή απηή, ηεο επίθαηξεο θαη απηνηεινύο
πξνζβνιήο ησλ βιαπηηθώλ πξάμεσλ όισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνύ
εληάζζεηαη ζηνπο αξλεηηθνύο όξνπο ηνπ ελλόκνπ ζπκθέξνληνο, απνθιείνληαο
ηνλ παξεκπίπηνληα έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ησλ ιόγσλ απηώλ κε ηελ επθαηξία
ηεο

πξνζβνιήο

ησλ

κεηαγελέζηεξσλ

πξάμεσλ

ή

παξαιείςεσλ

ηεο

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (ΔΑ ΣηΔ 305/2011,
65/2012).
17. Δπεηδή, θαη εηδηθόηεξα επί δηαθεξύμεσλ γίλεηαη δεθηό όηη εθόζνλ
έρνπλ ππνβιεζεί νη πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηή ε πξνζβνιή
όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε θαηάζεζε επηθύιαμεο (ΔΑ
ΣηΔ 957/2003, 386/2005, 1122/2008), πξνϋπόζεζε πνπ ελ πξνθεηκέλσ δελ
πιεξνύηαη. Ωο εθ ηνύηνπ θαη θαηά ην κέξνο πνπ κε ηελ ππό εμέηαζε Πξνζθπγή
θαη κε ηνλ πξώην ιόγν απηήο ε πξνζθεύγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ όξνπ 1.2.2.
ηνπ άξζξνπ 13 ηεο δηαθήξπμεο, ακθηζβεηώληαο ην λόκηκν ηνπ όξνπ απηνύ, ήηνη
ηεο πξνζθόκηζεο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
ηεο επάξθεηα αθ’ εο ζηηγκήο δειώλεη απηήλ ζην πξνζθνκηδόκελν εθ κέξνπο ηεο
Δ.Δ.Δ.Σ., δελ πθίζηαηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκόηεηα
όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο κε ηελ επθαηξία ηεο πξνζβνιήο κεηαγελέζηεξεο
βιαπηηθήο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Δλ
πξνθεηκέλσ, δειαδή, αλεπηθαίξσο πξνβάιινληαη ζην παξόλ ζηάδην ηεο
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ηερληθήο αμηνιόγεζεο ιόγνη πνπ θαη’ νπζίαλ ζηξέθνληαη θαηά ηεο Γηαθήξπμεο
θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνπ άξζξνπ 13, όξνο 1.2.2. απηνύ.
18. Δπεηδή θαη ζε θάζε πεξίπησζε ν ππόςε όξνο ηεο δηαθήξπμεο
είλαη λόκηκνο θαη’ άξζξν 79 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.
19. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ, ν πξώηνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα
πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο.
20. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ δεύηεξν ιόγν ηεο
Πξνζθπγήο ηεο (ππό ΙΙ) όηη θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ηππηθόηεηαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ε Αλαζέηνπζα Αξρή απέξξηςε ηελ
ηερληθή ηεο πξνζθνξά ηζρπξηδόκελε όηη έπξεπε λα πξνζθνκίζεη ηόζν γηα ηελ
εηαηξεία […] όζν θαη γηα ηελ εηαηξεία […] ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό δέζκεπζεο ησλ
θνξέσλ, ελώ ηέηνηα απαίηεζε δελ απαηηείην από ηε δηαθήξπμε, ζε θάζε
πεξίπησζε ηα αλσηέξσ απνδεηθλύνληαη από ηελ πξνζθόκηζε μερσξηζηώλ
Δ.Δ.Δ.Σ.
21. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.
4412/2016 νξίδεηαη όηη «1. Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 75
θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 75, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί,
θαηά πεξίπησζε θαη γηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο … Αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,
απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο
πφξνπο, ηδίσο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ …».
22. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο ππό θξίζε δηαθήξπμεο
(Σηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο ηξίησλ - Υπεξγνιαβία) «Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ δχλαηαη λα ζηεξηρζνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 78 ηνπ Ν.
4412/2016».
23. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ ε πξνζθεύγνπζα κε ηελ πξνζθνξά ηεο
δειώλεη όηη ηόζν γηα ηελ νηθνλνκηθή, όζν θαη γηα ηελ ηερληθή ηεο επάξθεηα ζα
ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλόηεηεο ηξίησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ρσξίο όκσο λα
πξνζθνκίδεη πξνο απόδεημε ηε ζρεηηθή δέζκεπζε, σο ν λόκνο θαη ε δηαθήξπμε
νξίδνπλ, ζε θάζε δε πεξίπησζε ε θαηάζεζε μερσξηζηώλ εληύπσλ Δ.Δ.Δ.Σ.
εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο, ήηνη όηη πιεξνύληαη θαη ζην πξόζσπν ησλ
δαλεηδόλησλ εκπεηξία θαη επάξθεηα νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ηα αλαγθαία θξηηήξηα
επηινγήο, ελώ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ απνηειεί ε πξνζθόκηζε μερσξηζηώλ
εληύπσλ Δ.Δ.Δ.Σ. απόδεημε όηη ε πξνζθεύγνπζα ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηνπο
αλαγθαίνπο πόξνπο εθ κέξνπο ησλ άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, σο ν λόκνο θαη
ε δηαθήξπμε νξίδνπλ.
24. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ θαη ν δεύηεξνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο
ηπγράλεη λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο θαη θαηά ηνύην ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί.
25. Δπεηδή, θαη΄ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, λόκσ θαη νπζία αβάζηκε.
26. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεύγνπζα (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 219545842958
0817 0023), πνζνύ 2.015,00 €, ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν
363 παξ. 5ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς

Απνξξίπηεη ηελ ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβόινπ, (ειεθηξνληθό
παξάβνιν κε θσδηθό 219545842958 0817 0023), πνζνύ 2.015,00 €.
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Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 18 Ινπιίνπ 2018 θαη εθδόζεθε ζηηο 6 Απγνύζηνπ
2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα
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