Αριθμός απόθαζης: 767/2018

Η ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 06.09.2018 κε ηελ εμήο ζύλζεζε:
Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξόεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη
Διηζάβεη Αιαγηαιόγινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ από 30.07.2018 (εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην
πξσηόθνιιν ηεο Α.Δ.Π.Π.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, κε Γεληθό Αξηζκό
Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ)
721/30.07.2018 ησλ εηαηξεηώλ κε ηελ επσλπκία 1. […], πνπ εδξεύεη ζηελ
[…],[…], αξ. […], όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη, 2. […], πνπ εδξεύεη ζηελ
[…],[…], όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη θαη 3. ηεο Έλσζεο Δηαηξεηώλ […], πνπ
εδξεύεη ζηελ […],[…], αξ. […], όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη θαη εθεμήο «νη
πξνζθεύγνπζεο».
Καηά ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκίαο «Γηαρεηξηζηήο
Διιεληθνύ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Αλώλπκε Δηαηξεία» θαη ηνλ
δ.η. «ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Λεσθόξνο πγγξνύ, αξ. 98 –
100, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη θαη θαηά ηεο απόθαζεο ππ’ αξηζ.
6498/27.07.2018 ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ ηνπ
ΓΔΓΓΗΔ, θαη΄ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Αμηνιόγεζεο ηνπ Τπνθαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ηνπ αλσηέξσ αλαζέηνληνο
θνξέα, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε ε πξόηαζε ηεο «Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο»
ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη εγθξίζεθε ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ […],
αλαθνξηθά κε ηελ ππ' αξηζ. 512708/29.11.2017 Γηαθήξπμε ηεο Γηεύζπλζεο
Τιηθώλ, Πξνκεζεηώλ & Μεηαθνξώλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηύνπ
επηθνηλσληώλ ΓΔΓΓΗΔ, θαζώο θαη θαηά θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξάμεο ή
παξάιεηςεο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα.
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Σεο

παξεκβαίλνπζαο

έλσζεο

εηαηξεηώλ

[…],

λνκίκσο

εθπξνζσπνύκελεο, κε κέιε ηηο εηαηξείεο 1. Σελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία […], πνπ εδξεύεη ζηελ […], νδόο […] 2. Σελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία […] θαη κε ην δ.η. […], πνπ εδξεύεη ζην […], νδόο […], αξ. […] θαη 3.
Σελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία […], πνπ εδξεύεη ζηελ […], νδόο […] θαη
[…], ε νπνία θαηέζεζε ηελ από 09.08.2018 Παξέκβαζή ηεο (αξ. Πξση. Α.Δ.Π.Π.
ΔΙ – 1885 – 10.08.2018).
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηνπο νη πξνζθεύγνπζεο επηδηώθνπλ
ηελ αθύξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο θαηά ην ζθέινο πνπ κε απηή έγηλε
απνδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο
[…], αλ θαη ε πξνζθνξά ηεο είλαη κε λόκηκε θαη παξαβηάδεη ην θαλνληζηηθό
πιαίζην θαη ηνπο επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο, όξνπο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
Με ηελ από 06.08.2018 Παξέκβαζή ηεο ε παξεκβαίλνπζα, έλσζε
εηαηξεηώλ […], αηηείηαη ηελ απόξξηςε ηεο ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο
θαη ηε δηαηήξεζε ηζρύνο ηεο πξνβαιιόκελεο θαηά ην ζθέινο πνπ κε απηήλ έγηλε
απνδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο.
Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
θέθηεθε θαηά ην Νόκν
1. Δπεηδή κε ηελ ππ' αξηζ. 512708/29.11.2017 Γηαθήξπμε ηεο
Γηεύζπλζεο Τιηθώλ, Πξνκεζεηώλ & Μεηαθνξώλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, πξνθεξύρζεθε
αλνηθηόο, άλσ ησλ νξίσλ, δηαγσληζκόο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο
δηθηύνπ επηθνηλσληώλ ΓΔΓΓΗΔ (Κσδηθόο Κνηλνύ Λεμηινγίνπ γηα ηηο Γεκόζηεο
πκβάζεηο CPV 72700000-7 - Τπεξεζίεο δηθηύνπ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ),
πξνϋπνινγηδόκελεο εθηηκώκελεο δαπάλεο πνζνύ 45.000.000,00 € πιένλ
Φ.Π.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα επαύμεζε
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ηνπ αληηθεηκέλνπ ή θαη ρξνληθή επέθηαζε απηήο, ήηνη 30.000.000,00 € ε
πξνϋπνινγηζζείζα αμία ηεο ζύκβαζεο θαη 15.000.000,00 € αληηζηνίρσο ην
δηθαίσκα πξναίξεζεο.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λόκηκν
παξάβνιν

πνζνύ

15.000,00

€

(ειεθηξνληθό

παξάβνιν

κε

θσδηθό

226541612958 0924 0051 πνζνύ 4.500,00€ θαη 226323031958 0924 0013
πνζνύ 10.500,00 €), ην νπνίν θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ
Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 ππνινγίδεηαη ζε
πνζνζηό 0,5% επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο
Φ.Π.Α. θαη ην νπνίν, θαηά ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, δελ δύλαηαη λα
ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 15.000,00 € ζε πεξίπησζε πνπ ε αμία απηνύ ζε
πνζνζηό 0,5% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ππό αλάζεζε ζύκβαζεο
ππεξβαίλεη ην σο άλσ αλώηαην πνζό, σο ελ πξνθεηκέλσ (30.000.000,00 Υ
0,5% = 150.000,00 ≥ 15.000,00).
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 45.000.000,00 €
ρσξίο Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ
ρξόλνπ απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ.
(29.11.2017), ζύκθσλα κε ηα άξζξα 120, 376 θαη 379 - όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο
ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV 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 ε πξνζβαιιόκελε
θνηλνπνηήζεθε κε ηειενκνηνηππία ζηηο πξνζθεύγνπζεο ζηηο 18.07.2018, νπόηε
θαη έιαβαλ γλώζε απηήο θαη ε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ελώπηνλ ηεο
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Α.Δ.Π.Π. κε ηελ απνζηνιή κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηηο
27.07.2018, ήηνη εληόο ηεο δεθαήκεξεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο.
6. Δπεηδή, νη πξνζθεύγνπζεο ζηξέθνληαη θαηά ηεο Απόθαζεο
Αμηνιόγεζεο θαη΄ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Αμηνιόγεζεο ηνπ Τπνθαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ηνπ αλσηέξσ αλαζέηνληνο
θνξέα, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ εγθξίζεθε ε πξόηαζε ηεο «Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο»
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη εγθξίζεθε ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ […],
αλαθνξηθά κε ηελ ππ' αξηζ. 512708/29.11.2017 Γηαθήξπμε ηεο Γηεύζπλζεο
Τιηθώλ, Πξνκεζεηώλ & Μεηαθνξώλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηύνπ
επηθνηλσληώλ ΓΔΓΓΗΔ, θαζώο θαη θαηά θάζε άιιεο ζπλαθνύο πξάμεο ή
παξάιεηςεο

ηνπ

αλαζέηνληνο

θνξέα.

Δηδηθόηεξα,

νη

πξνζθεύγνπζεο

ππνζηεξίδνπλ όηη έρνπλ πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ, άκεζν, ελεζηώο θαη
πξνζσπηθό, αθνύ νη ίδηεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ησλ ππεξεζηώλ
ηειεπηθνηλσληώλ,

ππέβαιαλ λνκίκσο

ηελ πξνζθνξά

ηνπο θαη

εύινγα

πξνζδνθνύλ λα ηνπο αλαηεζεί ε ππόςε ζύκβαζεο, πθίζηαληαη, δε, δεκία από
ηελ πξνζβαιιόκελε, ζην βαζκό πνπ κε απηήλ ε πξνζθνξά ηεο έηεξεο
ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο έγηλε απνδεθηή αλ θαη παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο
Γηαθήξπμεο.
7. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηώο θαη εκπξνζέζκσο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
Π.Γ.39/2017 παξεκβαίλεη ε έλσζε εηαηξεηώλ […], αθνύ ε ελ ιόγσ Πξνζθπγή
θνηλνπνηήζεθε

από

ηνλ

αλαζέηνληα

θνξέα

ζηελ παξεκβαίλνπζα

ζηηο

30.07.2018 νπόηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10ήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζε
παξέκβαζεο, θαη ε ελ ιόγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε ζηηο 09.08.2018, ε
παξεκβαίλνπζα, δε, έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνύ
επηδηώθεη ηε δηαηήξεζε ηζρύνο ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ
κε απηήλ έγηλε απνδεθηή ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά αλαθνξηθά κε ηνλ ππό θξίζε
δηαγσληζκό.
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8. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 6879/10.08.2018 έγγξαθό ηνπ, ν
αλαζέησλ θνξέαο εθθέξεη ηηο απόςεηο ηνπ επί ηεο ελ ιόγσ πξνζθπγήο,
αηηνύκελνο ηελ απόξξηςε απηήο, θαηά ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζε απηό.
9. 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
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
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ
ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη όηη: «1. Η ΑΔΠΠ 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.
Δπί 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.
10. Δπεηδή, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 224 παξ. 1 θαη 2 θαη 229
παξ. 1 (α) ηνπ Ν. 4412/2016, ν ΓΔΓΓΗΔ απνηειεί αλαζέηνληα θνξέα, θαη σο εθ
ηνύηνπ εθαξκνγήο ηπγράλεη ην Βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 222 έσο 338) ηνπ Ν.
4412/2016 όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζύλαςεο
ζπκβάζεσλ.
11. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηνλ πξώην ιόγν ηεο
Πξνζθπγήο ηεο όηη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη ην εγθξηζέλ κε απηήλ
Πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ππνθαθέινπ «δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθώλ
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πξνζθνξώλ» πάζρεη αθπξόηεηαο, αθνύ ππεγξάθε από ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή
Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ θαη όρη από ην Γ.. ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, σο ε
Γηαθήξπμε νξίδεη, ζε θάζε δε πεξίπησζε δελ πξνθύπηεη από ηε Γηαθήξπμε ή ην
θαηαζηαηηθό ηνπ ΓΔΓΓΗΔ ε αξκνδηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ πξνο
έγθξηζε ησλ γλσκνδνηηθώλ πξαθηηθώλ, σο ελ πξνθεηκέλσ.
12. Δπεηδή, ζην άξζξν 15 «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «15.1. Η
αξκφδηα επηηξνπή ζα πξνβεί ζηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκέξα θαη
ψξα, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο. 15.2. Καηά ηελ
πξναλαθεξφκελε εκέξα θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ππνβιεζέλησλ
Τπνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». Η επηηξνπή
κνλνγξάθεη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ππνβιεζέληεο θαθέινπο αλά
θχιιν ή πξνβαίλεη ζε δηάηξεζή ηνπο κε εηδηθφ δηαηξεηηθφ κεράλεκα. Ακέζσο
κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ Τπνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά» νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ. 15.3. Μεηά ηελ
απνζθξάγηζε ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε
ησλ Τπνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
ζπληάζζεη αληίζηνηρν πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ
πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο απαξάδεθηεο θαη εθείλεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ
απνδεθηέο σο παξαδεθηέο (ηππηθά θαη ηερληθά). 15.4. Η εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο δηαβηβάδεηαη ζην αξκφδην φξγαλν ην νπνίν απνθαζίδεη. 15.5. Μεηά
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Τπνθαθέισλ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» νη Τπνθάθεινη «Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά» ησλ πξνζθνξψλ πνπ θξίζεθαλ παξαδεθηέο απνζθξαγίδνληαη απφ
ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο. Οη
Τπνθάθεινη «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ησλ ινηπψλ δελ απνζθξαγίδνληαη. Οη
πξνζθέξνληεο, ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζηεθαλ,
κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
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απνζθξάγηζε ε αξκφδηα επηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε
ησλ

ππνβιεζεηζψλ

νηθνλνκηθψλ

πξνζθνξψλ

θαη

ζπληάζζεη

αληίζηνηρν

πξαθηηθφ, κε ην νπνίν εηζεγείηαη: 15.6.1. Γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ πξέπεη λα
απνξξηθζνχλ σο απαξάδεθηεο θαη
παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ.

15.6.2. Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ

Η εηζήγεζε δηαβηβάδεηαη ζην Γ ην νπνίν

απνθαζίδεη. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά απφ ηελ
Τπεξεζία. 15.7. Γηεπθξηλίζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο θαζψο
θαη νη απαληήζεηο ησλ πξνζθεξφλησλ ζε απηέο δεηνχληαη θαη ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά. Οη δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηήζεθαλ απφ νξηζκέλν πξνζθέξνληα
θαζψο θαη ε απάληεζή ηνπο ζε απηέο θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο. 15.8. Σα πξαθηηθά θαη νη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ
θνηλνπνηνχληαη ζε φζνπο ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ψζηε λα ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ
γλσκνδνηηθψλ επηηξνπψλ, ησλ πξνζθνξψλ ησλ ινηπψλ πξνζθεξφλησλ θαζψο
θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ. Δμαηξνχληαη απφ ην
δηθαίσκα γλψζεο εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ηα νπνία ν
πξνζθέξσλ έρεη ραξαθηεξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ σο εκπηζηεπηηθά, ιφγσ
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ.
13. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζηε ζει. 5 ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «Η
αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ΓΙΑΝΟΜΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο
Πεξξαηβνχ 20 θαη Καιιηξξφεο 5 (ζην εμήο ΓΔΓΓΗΔ), δηα ηεο Γηεπζχλζεσο
Τιηθψλ, Πξνκεζεηψλ & Μεηαθνξψλ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Λεσθφξνο
πγγξνχ αξηζκφο 98 – 100, έρνληαο ππφςε: …8. Σηο απνθάζεηο ΟΓΙΓ πνπ
αθνξνχλ ηελ παξνρή εμνπζίαο ππνγξαθήο απνθάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηνπ
ΓΔΓΓΗΔ … Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη αλσηέξσ».
14. Δπεηδή, από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο
ηεο Γηαθήξπμεο (15.1.) ε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ πξνβαίλεη ζηελ
απνζθξάγηζε ησλ ππνβιεζέλησλ Τπνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –

7

Αριθμός απόθαζης: 767/2018

Σερληθή Πξνζθνξά», ελ ζπλερεία δε ζπληάζζεη αληίζηνηρν πξαθηηθό, κε ην
νπνίν εηζεγείηαη γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ πξέπεη λα απνξξηθζνύλ σο
απαξάδεθηεο θαη εθείλεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο σο παξαδεθηέο, ε
εηζήγεζε ηεο νπνίαο δηαβηβάδεηαη ζην αξκόδην όξγαλν ην νπνίν θαη απνθαζίδεη
(όξνο 15.4 ηεο Γηαθήξπμεο). Δλ πξνθεηκέλσ, έιαβαλ ρώξα ηα αλσηέξσ, σο ε
Γηαθήξπμε νξίδεη, αθνύ ε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ κεηά ηελ
απνζθξάγηζε ηνπ Τπνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά», ζπλέηαμε Πξαθηηθό κε ην νπνίν εηζεγήζεθε ην παξαδεθηό ηεο
πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερνπζώλ εηαηξεηώλ, ην νπνίν θαη εγθξίζεθε από ηνλ
Γεληθό Γηεπζπληή Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ, ν νπνίνο θαη απνηειεί ην
αξκόδην όξγαλν ηνπ όξνπ 15.4 ηεο Γηαθήξπμεο. Δηδηθόηεξα, όπσο πξνθύπηεη
από

ην επηθαινύκελν

θαη

πξνζθνκηδόκελν

ύζηεκα

Οηθνλνκηθώλ θαη

Γηνηθεηηθώλ Γηαδηθαζηώλ (ΟΓΙΓ) IV ηνπ ΓΔΓΓΗΔ θαη ην Κεθάιαην ΙΓ΄
«ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΔ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΡΙΣΟΤ», όξνο 118 ζε
ζπλδπαζκό κε ηνλ όξν 113.1.4, αξκόδην όξγαλν πξνο έγθξηζε ηνπ ελ ιόγσ
Πξαθηηθνύ απνηειεί ν Γεληθόο Γηεπζπληήο, ελ πξνθεηκέλσ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο
Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ πνπ επνπηεύεη ηελ δηεύζπλζε πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκό (Γηεύζπλζε Τιηθώλ Πξνκεζεηώλ θαη Μεηαθνξώλ), όπσο πξνθύπηεη
από ην νξγαλόγξακκα ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, σο απηό είλαη αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ (www.deddie.gr). Σα αλσηέξσ επηξξσλύνληαη από ηε ζπζηεκαηηθή θαη
ζπγθξηηηθή ζεώξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Καη ηνύην δηόηη ζηνλ όξν
15.1 απηήο αλαθέξεηαη όηη ην ζπληαρζέλ από ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ
εηζεγεηηθό Πξαθηηθό δηαβηβάδεηαη πξνο έγθξηζε ζην αξκόδην πξνο ηνύην
όξγαλν, ελώ ζηνλ όξν 15.6 νξίδεηαη όηη «Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ε αξκφδηα
επηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη αληίζηνηρν πξαθηηθφ, κε ην νπνίν
εηζεγείηαη:

15.6.1. Γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο

απαξάδεθηεο θαη 15.6.2. Γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ παξαδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Η εηζήγεζε δηαβηβάδεηαη ζην Γ ην νπνίν απνθαζίδεη …». Με άιια ιόγηα, ε
Γηαθήξπμε αλαθέξεη ξεηά όηη ην Πξαθηηθό ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο εγθξίλεηαη
από ην αξκόδην όξγαλν, ην νπνίν θαη πξνθύπηεη από ην ΟΓΙΓ IV ζύκθσλα κε
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ηε

ζειίδα

5

ηεο

Γηαθήξπμεο,

ελ

πξνθεηκέλσ

ηνλ

Γεληθό

Γηεπζπληή

Δπηρεηξεζηαθώλ Λεηηνπξγηώλ, ην νπνίν όξγαλν θαη argumentum e contrario δελ
δύλαηαη λα ηαπηίδεηαη κε ην Γ.. ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, ην νπνίν θαη απνηειεί ην αξκόδην
πξνο έγθξηζε όξγαλν ηνπ Πξαθηηθνύ ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηεο
ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ παξαδεθηώλ πξνζθνξώλ, σο ξεηώο ε Γηαθήξπμε
αλαθέξεη. πλεθδνρηθώο δε, γίλεηαη δεθηό όηη ην απηό ζπκπέξαζκα αλαθύπηεη
από ηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπγθξηηηθή επηζθόπεζε ηνπ άξζξνπ 16 «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΩΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ» θαη ηνπ άξζξνπ 18
«ΑΠΟΦΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ», όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη σο «απνθαηλόκελν
όξγαλν» ην Γ.. ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, ελ αληηζέζεη κε ην άξζξν 15.4 ηεο Γηαθήξπμεο,
όπνπ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα αλαθνξά ζην Γ.. ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, γεγνλόο
πνπ νδεγεί κε ζαθήλεηα ζην ζπκπέξαζκα όηη ην όξγαλν πνπ εγθξίλεη ην
Πξαθηηθό ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο δελ ηαπηίδεηαη κε ην Γ.. ηνπ αλαζέηνληνο
θνξέα, όπνπ expressis verbis θαηνλνκάδεηαη από ηε Γηαθήξπμε ζηηο
πεξηπηώζεηο εγθξηηηθήο αξκνδηόηεηάο ηνπ.
15. Δπεηδή, άιισζηε θαη θαηά πάγηα λνκνινγία, όηαλ πξνζβάιιεηαη
δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί θαηά δέζκηα αξκνδηόηεηα θαη ν αηηώλ δελ
ακθηζβεηεί ηα θξίζηκα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηόηε, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε
όηη δελ πξόθεηηαη γηα πεξίπησζε αλππόζηαηεο πξάμεο, παξέιθεη σο αιπζηηειήο
ε έξεπλα ηππηθώλ ιόγσλ, όπσο είλαη νη ιόγνη πεξί αλαξκνδηόηεηαο, κε λνκίκνπ
ζπγθξνηήζεσο ή θαθήο ζπλζέζεσο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ
πξάμε, κε ηήξεζεο ησλ ηύπσλ πνπ έρνπλ ηαρζεί από ην λόκν γηα ηελ έθδνζή
ηεο, αθνύ ην αξκόδην δηνηθεηηθό όξγαλν, αθόκε θαη αλ δελ είρε ζπληειεζζεί ε
πξνβαιιόκελε παξαβίαζε ηνπ ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, ζα όθεηιε θαηά λόκν λα
εθδώζεη ηελ πξάμε κε ην ίδην αθξηβώο πεξηερόκελν (ΔΑ ηΔ 311/2012, ηΔ
671/2011, ηΔ 1169/2010, ηΔ Οινκ. 2916/2007, ΓΔθΑζ 300/2012). ηελ ππό
θξίζε εμεηαδόκελε πεξίπησζε, ζπλεπώο, εξεπλεηέν απνηειεί ε βαζηκόηεηα ησλ
νπζηαζηηθώλ ιόγσλ ηεο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο, δνζέληνο όηη ζε πεξίπησζε
αξλεηηθήο απάληεζεο, ήηνη ηνπ αβαζίκνπ απηώλ, ζα παξέιθεη σο άλεπ ελλόκνπ
ζπκθέξνληνο ε εμέηαζε ηνπ πξνβαιιόκελνπ κε ηνλ πξώην ιόγν ηεο
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Πξνζθπγήο ιόγνπ, αθνύ όπνην θαη λα είλαη ελ ηέιεη ην εγθξηηηθό όξγαλν ηνπ
Πξαθηηθνύ ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο, ζα όθεηιε θαηά δέζκηα αξκνδηόηεηα λα
θαηαιήμεη ζην ίδην απνηέιεζκα, ήηνη ην παξαδεθηό ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο
έλσζεο εηαηξεηώλ […] θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο.
16. Δπεηδή, θαη΄αθνινπζίαλ ν πξώηνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα
πξέπεη λα απνξξηζθεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο ζε θάζε δε πεξίπησζε σο
απαξάδεθηνο.
17. Δπεηδή νη πξνζθεύγνπζεο κε ηνπο ινηπνύο πξνβαιιόκελνπο
ιόγνπο

ηεο

Πξνζθπγήο

ηνπο

ζηξέθνληαη

θαηά

ηεο

πξνζβαιιόκελεο,

ηζρπξηδόκελεο όηη κε απηήλ έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ
[…] θαηά παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.
18. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ
ζπκβάζεσλ, αιιά θαη θαηά πάγηα λνκνινγία , νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο δεζκεύνπλ
ηόζν ηελ αλαζέηνπζα αξρή όζν θαη ηνπο δηαγσληδόκελνπο, θαζόζνλ ε
δηαθήξπμε απνηειεί ην θαλνληζηηθό πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Δθόζνλ, ινηπόλ, πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβώο ζηελ δηαθήξπμε ηα πξνο
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύκελα πξνζόληα θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο,
θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ,
ελόςεη απηώλ, αιιά θαη ησλ αξρώλ ηεο ηζόηεηαο, ηεο ηππηθόηεηαο, ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηόηεηαο ησλ ειάρηζησλ όξσλ ζπκκεηνρήο πνπ δηέπνπλ
ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν δηαγσληδόκελνο νθείιεη
λα ππνβάιεη ηα απαηηνύκελα από ηελ δηαθήξπμε ή από ηπρόλ άιιε δηάηαμε,
ζηελ νπνία απηή ξεηώο παξαπέκπεη, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία θαηά ηνλ
ηξόπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ε δηαθήξπμε επηβάιεη γηα ηελ απόδεημε ηδηόηεηαο
θξίζηκεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό (Δ.Α. ηΔ 19/2011, ΣΔ 1329/2008).
Μάιηζηα, εηδηθά ζε ζρέζε κε ην πεξηερόκελν ηεο ππνβιεζείζαο ηερληθήο
πξνζθνξάο, όπσο έρεη θξηζεί από ηε λνκνινγία, νη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
ζέηεη θαη κάιηζηα επί πνηλή απνθιεηζκνύ ε δηαθήξπμε, ελώ ηπρόλ ειιείςεηο ή
νπζηώδεηο απνθιίζεηο ηνπο δελ αλαπιεξώλνληαη από ηε γεληθή δήισζε ησλ
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ππνςεθίσλ πεξί ζπκκόξθσζήο ηνπο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο (ηΔ Αζθ
883/08, ΓΔθΑζ 980/13).
19. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ
ηνπ δεκνζίνπ ζπκβάζεσλ θαη ηελ ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνινγία, ε δηαδηθαζία
ησλ δηαγσληζκώλ είλαη απζηεξώο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθόηεηαο), ππό ηελ
έλλνηα όηη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνύλ απνιύησο ηνπο
ππνρξεσηηθνύο θαη δεζκεπηηθνύο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα βξίζθνληαη ζε
ζπκθσλία κε ην θαλνληζηηθό πεξηερόκελν απηώλ, θαζ’ όια ηα ζηάδηα ηεο
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαπηόκελεο βάζεη
απηήο ζύκβαζε, όπεξ ζπλεπάγεηαη όηη θάζε παξάβαζε ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο έρεη ζαλ επαθόινπζν ην απαξάδεθην ηεο ππόςε πξνζθνξάο ή/ θαη
ηελ αθπξόηεηα ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ δελ ζπλάδνπλ ζηηο
παξαπάλσ επηηαγέο/ αξρέο.
20. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 365 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 9
παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί κε ηηο απόςεηο ηεο λα
παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο.
21. Δπεηδή, κε ηνλ δεύηεξν ιόγν ηεο Πξνζθπγήο ηνπο νη
πξνζθεύγνπζεο ζηξέθνληαη θαηά ηεο πξνζβαιιόκελεο, αλαθέξνληαο όηη ηα
έξγα ηα νπνία επηθαιείηαη πξνο θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο ε
έλσζεο εηαηξεηώλ […], δελ θαιύπηνπλ ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηνλ όξν 7.1.2. απηήο. Δηδηθόηεξα, ε έλσζε εηαηξεηώλ […]
επηθαιείηαη πέληε έξγα γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηα
νπνία έρνπλ ζαλ αληηθείκελν ηελ «παξνρή ππεξεζηώλ πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζεο δηθηύνπ επηθνηλσληώλ» πξνο θάιπςε ηεο απαίηεζεο πεξί
ζπλαθώλ έξγσλ, ήηνη δύν έξγα κε θύξην απηώλ ηελ […], ην έλα εθ ησλ νπνίσλ,
ην παλειιαδηθό δίθηπν ΑΣΜ απηήο, έξγν κε θύξην απηνύ ηελ […], έξγν κε θύξην
απηνύ, ηελ εηαηξεία […] θαη έλα έξγν κε θύξην ηνπ έξγνπ ηελ […].
22. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 7.1.2. «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ /
ΣΔΥΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «7.1.2.1. Αλαθνξηθά κε ηελ
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επαγγεικαηηθή/ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ πξνζθέξνληα απαηηείηαη: … 7.1.2.1.2. Να
έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν
αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ κε ην παξφλ έξγν. Σν έξγν λα είλαη ζπλαθέο κε ην
ππφ αλάζεζε Έξγν θαη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην πιήζνο ησλ θηεξίσλ ζην δίθηπν
θαη ηνλ ππνζηεξηδφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηηξνπή
αμηνιφγεζεο έρεη ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο θαη επίζθεςεο ζηα αλαθεξφκελα
έξγα (απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλεηαη θαη ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο). Δάλ ν
Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη
πηζηνπνηεηηθφ ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα
Γεκφζηα Αξρή. Δάλ ν Πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο
ππνβάιιεηαη δήισζε ηνπ ηδηψηε Οξγαληζκνχ φπσο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ
Νφκηκν Δθπξφζσπν ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν θαη φρη ε ζρεηηθή
χκβαζε Έξγνπ. Σν ζπλαθέο έξγν πνπ ζα ππνβιεζεί πξέπεη λα θαιχπηεη ηα
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ ειάρηζηε
πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο λα είλαη ίζνο θαη’ ειάρηζηνλ κε ην 20% ηνπ
εθαηφ (100) θαη λα ππνζηεξίδεηαη κεγάιν πιήζνο ρξεζηψλ (ελδεηθηηθά πιήζνο
ρξεζηψλ ηνπιάρηζηνλ 1500). Σα αλαθεξφκελα έξγα λα εκπίπηνπλ ζηηο
αθφινπζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο: ‒ Δγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη
ππνζηήξημε ηεο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο δηθηχσλ
(VPN), επξείαο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο, κε απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε θαη
ππνζηήξημε

δηθηπαθνχ

εμνπιηζκνχ

θαη

εμνπιηζκνχ

αζθαιείαο

θαη

κε

εγγπεκέλνπο δείθηεο απφδνζεο KPIs ‒ Παλειιαδηθή Σερληθή Τπνζηήξημε
Δμνπιηζκνχ Γηθηπαθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ αληίζηνηρεο γεσγξαθηθήο
δηαζπνξάο θαη πξνζθεξφκελεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπαζηή.
εθ ησλ αλαθεξφκελσλ έξγσλ λα πεξηιακβάλεη Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο αζθάιεηαο
ή δηαρείξηζεο ππνδνκψλ δηθηχνπ πκθσλεκέλνπ Δπηπέδνπ (SLA).
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο εθηέιεζεο /νινθιήξσζεο
ησλ αλαθεξφκελσλ έξγσλ απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα παξαπάλσ. Σα ελ ιφγσ έξγα δελ κπνξεί λα είλαη έξγα πνπ έρεη
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πινπνηήζεη γηα δηθή ηνπ ρξήζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
νηθνλνκηθνχο θνξείο θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο εηαηξεηψλ, ην κέινο ηεο
ηνλ πξνζθέξνληα ηελ δάλεηα εκπεηξία».
23. Δπεηδή, από ηα πξναλαθεξόκελα πξνθύπηεη όηη πξνο απόδεημε
ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηνπο ηθαλόηεηαο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα
επηθαιεζζνύλ ηελ νινθιήξσζε ζπλαθώλ κε ηελ πξνθεξπρζείζα ζύκβαζε
έξγσλ, ηα νπνία ζσξεπηηθά θαη κε κέγηζην αξηζκό ηα έμη έξγα, ζα πξέπεη λα
θαιύπηνπλ ηηο νξηδόκελεο, ζηνλ αλσηέξσ όξν 7.1.2.1.2. ηεο Γηαθήξπμεο,
πξνϋπνζέζεηο. Ωο ζπλαθέο, δε, έξγν νξίδεηαη απηό πνπ θαιύπηεη ην αληηθείκελν
ηνπ ππό θξίζε δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1.1. «ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ» ηεο
Γηαθήξπμεο (ζει. 10 απηήο), ήηνη «Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη
ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο δηθηχνπ επηθνηλσληψλ ΓΔΓΓΗΔ πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην
Παξάξηεκα 1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (Κσδηθφο Κνηλνχ Λεμηινγίνπ γηα ηηο
Γεκφζηεο πκβάζεηο [CPV] 72700000-7 - Τπεξεζίεο δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ)». Πεξαηηέξσ, ζην Παξάξηεκα 1 «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ»
νξίδεηαη σο αληηθείκελν ηνπ ππό θξίζε δηαγσληζκνύ ε «Τινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ
επηθνηλσληψλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ (ζηα ζεκεία πνπ νξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ),
ιεηηνπξγία απηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ, φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή … Τινπνίεζε, ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε δεδνκέλσλ ζεκεία 3496… δεκηνπξγία ππνδνκψλ δνκεκέλεο
θαισδίσζεο …». Σέινο, ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ εμεηδηθεύεηαη θαηά
ρξόλν, ηξόπν θαη ηόπν παξάδνζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαζώο
νξίδεηαη όηη ε «πινπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ζεκείσλ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα 12 ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο».
Ωο εθ ησλ αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη αληηθείκελν ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο
απνηειεί ε πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζεο δηθηύνπ επηθνηλσλίαο
ζεκείσλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, εληόο ή εθηόο θηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηειερεηξηζκό
ηνπο, θαη όρη απιώο θηεξίσλ, κε εξγαδόκελνπο ή επηζθέπηεο, ε δε δηαθήξπμε
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απαηηεί ζπλάθεηα ησλ επηθαινύκελσλ έξγσλ θαη όρη απόιπηε νκνηόηεηα ή
ηαύηηζε απηώλ κε ην πξνο αλάζεζε έξγν.
24. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, νη πξνζθεύγνπζεο ζηξέθνληαη θαηά ηεο
πξνζβαιιόκελεο όζνλ αθνξά ην έξγν «Γίθηπν Νέαο Γεληάο» κε θύξην ην […],
πξνϋπνινγηζκνύ 1.206.061€ θαη αλάδνρν ηελ εηαηξεία […], ηζρπξηδόκελεο όηη ην
έξγν απηό δελ είλαη ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ κε ην ππό αλάζεζε έξγν, δηόηη
αθνξά ζηε δεκηνπξγία Δζσηεξηθνύ Σνπηθνύ Γηθηύνπ (LAN) γηα ηελ κεηαθνξά
δεδνκέλσλ θαη ηειεθσλίαο εζσηεξηθά ζην ρώξν ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη όρη ζηε
δεκηνπξγία δηθηύνπ (VNP) επξείαο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο κε ηαπηόρξνλε
απαίηεζε γηα παλειιαδηθή ηερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνύ, ελώ δελ γίλεηαη
αλαθνξά ζην πιήζνο ησλ θηεξίσλ θαη ηνλ ππνζηεξηδόκελν αξηζκό ρξεζηώλ,
όπσο απαηηείηαη από ηε Γηαθήξπμε.
25. Δπεηδή, όζνλ αθνξά ην έξγν κε θύξην ηελ εηαηξεία […] πνπ
επηθαιείηαη ε έλσζε εηαηξεηώλ […] πξνο απόδεημε ηεο ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο ηεο ηθαλόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηελ αηηηνινγία πνπ παξαζέηεη
κε ηηο απόςεηο ηνπ ν αλαζέησλ θνξέαο, θαη’ άξζξν 365 παξ. 1 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη 9 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 39/2017, πξνθύπηεη όηη ην αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ ήηαλ «ε πξνκήζεηα, παξακεηξνπνίεζε, εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε
ιεηηνπξγία, ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε κε εγγπεκέλνπο δείθηεο απόδνζεο
(KPI’s) θαζώο θαη όιεο ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ππνδνκώλ δηθηύνπ
βάζεη εγγπεκέλνπ επηπέδνπ πνηόηεηαο (SLA). Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ γηα ηελ εηαηξεία […] πξνθύπηεη όηη
θαιύπηεη αληηθείκελα ζπλαθή κε ην ππό δηαθήξπμε έξγν ηνπ δηαγσληζκνύ
ΓΤΠΜ-512708

γηα

παξνρή

Τπεξεζηώλ

Τινπνίεζεο

Λεηηνπξγίαο

θαη

πληήξεζεο Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ΓΔΓΓΗΔ (ελδεηθηηθά, ρξήζε ηερλνινγίαο
IP/MPLS, ρξήζε πξνζσπηθώλ ζπζθεπώλ BYOD, αλάπηπμε δηθηπαθώλ
ππνδνκώλ, εμππεξέηεζε 3700 ρξεζηώλ δηθηύνπ, αλάπηπμε αζύξκαηεο
δηθηύσζεο λέαο γεληάο, δηαζπνξά θηεξίσλ, ηερληθή ππνζηήξημε 24x7,
ζπκθσλεκέλν επίπεδν πνηόηεηαο (SLA)». Πξνο απόδεημε, δε, ησλ αλσηέξσ,
γίλεηαη επίθιεζε ηεο επηζηνιήο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή Δπηρεηξεζηαθώλ
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Λεηηνπξγηώλ θαη ηνπ Γηεπζπληή Δπηρεηξεκαηηθήο Μνλάδαο Πιεξνθνξηαθώλ
πζηεκάησλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηεο εηαηξείαο […]. Καη’ αθνινπζίαλ
πξνθύπηεη ε ζπλάθεηα ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ κε ην ππό αλάζεζε, αθνύ πξόθεηηαη
γηα έξγν ππεξεζηώλ πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηύνπ
επηθνηλσληώλ, νη δε ηζρπξηζκνί όηη ην έξγν απηό δελ είλαη ζπλαθέο κε ην ππό
αλάζεζε έξγν δηόηη δελ αθνξά ζηε δεκηνπξγία δηθηύνπ (VNP) επξείαο
γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο κε ηαπηόρξνλε απαίηεζε γηα παλειιαδηθή ηερληθή
ππνζηήξημε εμνπιηζκνύ θαη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην πιήζνο ησλ θηεξίσλ θαη
ηνλ ππνζηεξηδόκελν αξηζκό ρξεζηώλ, ηπγράλνπλ απνξξηπηένη, αθνύ νη
επηκέξνπο νξηδόκελεο από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο πξνϋπνζέζεηο, δύλαληαη
λα πιεξνύληαη ζσξεπηηθά θαη από ηα ππόινηπα επηθαινύκελα εθηειεζζέληα
έξγα, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα, γεγνλόο πνπ εμεηάδεηαη ακέζσο
θαησηέξσ.
26. Δπεηδή, όζνλ αθνξά ηα έξγα «Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία θαη
πληήξεζε Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ΑΣΜ ηεο […]» κε θύξην ηελ […] θαη ην έξγν
«Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ΑΣΜ ηεο […]» κε
θύξην ηελ […], νη πξνζθεύγνπζεο αλαθέξνπλ όηη ηα έξγα απηά, επίζεο, δελ είλαη
ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ, αθνύ βξίζθνληαη εθηόο ρώξνπ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ
ελ ιόγσ ηξαπεδώλ, δελ κπνξεί λα γίλεη ζπζρέηηζε κε πιήζνο «θηεξίσλ», νύηε
πξνθύπηεη ν ππνζηεξηδόκελνο αξηζκόο ρξεζηώλ θαη ην επηθαινύκελν έξγν δελ
έξγν εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο δηθηύνπ, αιιά εγθαηάζηαζεο θαη
ππνζηήξημεο θπθισκάησλ ζε κεκνλσκέλα ζεκεία, ζηα νπνία βξίζθνληαη ηα
κεραλήκαηα ΑΣΜ.
27. Δπεηδή, από ηελ επηζθόπεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο
ππόζεζεο θαη ηελ αηηηνινγία πνπ παξαζέηεη κε ηηο απόςεηο ηνπ ν αλαζέησλ
θνξέαο, πξνθύπηεη όηη ηα έξγα «Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Γηθηύνπ
Δπηθνηλσληώλ ΑΣΜ ηεο […]» θαη «Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε
Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ΑΣΜ ηεο […]» αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε ηδησηηθώλ δηθηύσλ
(VPN) γηα ηελ εμππεξέηεζε επηθνηλσλίαο θαη δηαζύλδεζε κεραλνξγάλσζεο ησλ
θέληξσλ κε ηα απνκαθξπζκέλα ΑΣΜ, κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο IP/MPLS κε
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πινπνίεζε δηθηύνπ VPN θαη ζπλεπώο θαιύπηεηαη ε απαίηεζε γηα ζπλαθή έξγα
πνπ αθνξνύλ ππεξεζίεο πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο δηθηύνπ
επηθνηλσληώλ, σο ελ πξνθεηκέλσ, όπνπ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε
ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο
δηθηύσλ (VPN), κε εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε δηθηπαθνύ
εμνπιηζκνύ θαη ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ππνδνκώλ δηθηύνπ ζπκθσλεκέλνπ
επηπέδνπ (SLA). ύκθσλα δε κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, νη
νπνίνη ζα πξέπεη λα γίλνπλ δεθηνί, ζηα ελ ιόγσ έξγα γίλεηαη αλαθνξά ζε
πιήζνο off-site ATM πνπ δηαζπείξνληαη γεσγξαθηθά ζε όιε ηελ Διιάδα (θαηά
δήισζε ηεο Έλσζεο ζε άλσ ησλ 300 ζεκείσλ παλειιαδηθά γηα θάζε έξγν),
ελώ ζηνλ ππό θξίζε δηαγσληζκό γηα παξνρή Τπεξεζηώλ Τινπνίεζεο
Λεηηνπξγίαο

θαη

πληήξεζεο

Γηθηύνπ

Δπηθνηλσληώλ

ΓΔΓΓΗΔ

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη έλα πιήζνο 301 ζεκείσλ θαηεγνξίαο Τ1 πνπ
αληηζηνηρνύλ ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ εθηόο θαηαζηεκάησλ όπσο θαη
ελόο πιήζνπο 3000 ζεκείσλ θαηεγνξίαο ΓΦ1 πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζεκεία
παξνπζίαο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ εθηόο θαηαζηεκάησλ ΓΔΓΓΗΔ κε απαίηεζε γηα ρξήζε
ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο αληίζηνηρσλ κε απηέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα
ζπγθεθξηκέλα

έξγα

πινπνίεζεο,

ιεηηνπξγίαο

θαη

ζπληήξεζε

δηθηύνπ

επηθνηλσληώλ ΑΣΜ γηα ηνπο δύν θύξηνπο ησλ έξγσλ, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη
ηε ζπλάθεηα ησλ ελ ιόγσ έξγσλ κε ην πξνθεξπζζόκελν. Σνύησλ δνζέλησλ ν
ζρεηηθόο ηζρπξηζκόο ησλ πξνζθεπγνπζώλ εηαηξεηώλ πεξί κε ζπλάθεηαο ησλ
ππόςε έξγσλ κε ην πξνθεξπζζόκελν ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο.
28. Δπεηδή, θαη αλαθνξηθά κε ην έξγν «Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία θαη
πληήξεζε Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ηεο […]» κε αλάδνρν ηελ εηαηξεία […] θαη ην
νπνίν αλαθέξεηαη ζηα επηθαινύκελα έξγα ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ […], νη
πξνζθεύγνπζεο αλαθέξνπλ όηη ην έξγν απηό έρεη πινπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο 2011 θαη ε νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή έιαβε ρώξα πξηλ ην έηνο 2013 θαη
ζπλεπώο δελ πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, δνζέληνο όηη έρεη παξέιζεη ν
ρξόλνο αλαθνξάο ηεο 5εηίαο πνπ απαηηείηαη.
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29. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 7.1.2.1.2. απαηηείηαη «… Να έρεη
νινθιεξψζεη επηηπρψο ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν
αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ κε ην παξφλ έξγν …» θαη ελ πξνθεηκέλσ όπσο
πξνθύπηεη από ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ […]
δειώλεηαη όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα εθηέιεζεο είλαη από ηνλ 02/2011 έσο θαη ηνλ
02/2015, πξνο απόδεημε δε ηεο ζρεηηθήο δήισζεο πξνζθνκίδεηαη ε από
26.01.2018 βεβαίσζε εθηέιεζεο ηεο […], όπνπ αλαθέξεηαη σο εκεξνκελία
εθθίλεζεο ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ ε 23.02.2011 θαη εκεξνκελία νινθιήξσζεο
ε 22.02.2015 θαη ζπλεπώο πιεξνύηαη ν όξνο 7.1.2.1.2. ηεο Γηαθήξπμεο θαη νη
ζρεηηθνί ηζρπξηζκνί ησλ πξνζθεπγνπζώλ εηαηξεηώλ απνξξίπηνληαη σο αόξηζηνη,
δνζέληνο όηη δελ γίλεηαη νπδεκία αλαθνξά πξνο απόδεημε απηώλ, ζε θάζε, δε,
πεξίπησζε σο αβάζηκνη θαηά ηα πξνιερζέληα.
30. Δπεηδή, σο πξνο ην έξγν «Αλάπηπμε θαη Παξνρή Ηιεθηξνληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ […] ζε Δηδηθέο Καηεγνξίεο Πιεζπζκνύ», πξνϋπνινγηζκνύ
2.322.046,23€, σο νη πξνζθεύγνπζεο ππνζηεξίδνπλ, θαη κε αλάδνρν ηελ
εηαηξεία […] πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα έξγσλ ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ […]
πξνο

απόδεημε

ηεο

ηερληθήο

θαη

επαγγεικαηηθήο

ηεο

ηθαλόηεηαο,

νη

πξνζθεύγνπζεο ηζρπξίδνληαη όηη δελ είλαη ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ, δηόηη αθνξά
ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ θαη όρη ζηε δεκηνπξγία δηθηύνπ (VPN) επξείαο
γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο, δελ πεξηιακβάλεη παλειιαδηθή ηερληθή ππνζηήξημε
εμνπιηζκνύ, θαη κε βάζεη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ εηαηξεηώλ […] (55%) θαη
[…] (45%), νη νπνίεο απνηεινύζαλ ηα κνλαδηθά κέιε ηεο αλαδόρνπ έλσζεο, ζα
πξέπεη λα ππνινγηζηεί κόλν ην πνζνζηό ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηελ έλσζε
εηαηξείαο […] ζην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη όρη ην ζύλνιν απηνύ.
31. Δπεηδή, από ηελ επηζθόπεζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ ηεο
ππόζεζεο θαη ηελ αηηηνινγία πνπ παξαζέηεη κε ηηο απόςεηο ηνπ ν αλαζέησλ
θνξέαο, πξνθύπηεη όηη ην έξγν αθνξά, κεηαμύ άιισλ, ηελ πινπνίεζε θαη
ππνζηήξημε δηθηύσλ ηερλνινγηώλ VPN κε ηελ αμηνπνίεζε πξνζθεξόκελνπ
εμνπιηζκνύ ζε 21 ζεκεία, αθνύ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ππνζπζηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε δηθηπαθέο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκό αληίζηνηρν κε απηόλ πνπ
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δεηείηαη ζην ππό θξίζε δηαγσληζκό ζε έλα πιήζνο 21 ζεκείσλ ηνπ […]
παλειιαδηθά, ελώ ζην Τπνέξγν 3 πεξηγξάθεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
θεληξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ αληίζηνηρσλ κε απηέο πνπ δεηνύληαη ζην
ππό εμέηαζε δηαγσληζκό. Καη΄ αθνινπζίαλ πξνθύπηεη όηη ην έξγν απηό είλαη
ζπλαθέο κε ην ππό αλάζεζε έξγν, ζύκθσλα θαη κε ηα όζα έρνπλ αλαθεξζεί
αλσηέξσ. Πεξαηηέξσ, ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία πνπ ν αλαζέησλ
θνξέαο παξαζέηεη θαη΄ άξζξν 365 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 9 παξ. 1 ηνπ
Π.Γ. 39/2017, αλαθέξεηαη όηη «… ην ππόςε έξγν δειώλεηαη κε πξνϋπνινγηζκό
1.008.921,00 € θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο 55% ελώ ζην αληίζηνηρν ΔΔΔ γηα ηνλ
αληίζηνηρν εηαίξν ηεο Έλσζεο δειώλεηαη αθξηβέο ύςνο πξνϋπνινγηζκνύ
1.008.921,89 € θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο 55%, δειαδή 554.907,04 €. Η Έλσζε
[…] έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ παξάγξαθν Β.4, Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ
πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά (2/4) θαη απόθαζε παξαιαβήο παξαδνηέσλ θαη
νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο ππ’ αξηζ.1194/2014
ζύκβαζεο έξγνπ «Αλάπηπμε θαη Παξνρή Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ […] ζε
Δηδηθέο Καηεγνξίεο Πιεζπζκνύ» κε θσδηθό ΟΠ: 327056 ηνπ ΔΠ «ςεθηαθή
ζύγθιηζε» από ηελ […]. Η ππνβιεζείζα απόθαζε ηεο ΚηΠ θάλεη αλαθνξά ζηε
ζύκβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ «Αλάπηπμε θαη Παξνρή Ηιεθηξνληθώλ
Τπεξεζηώλ ηνπ […] ζε Δηδηθέο Καηεγνξίεο Πιεζπζκνύ» ππ’ αξηζ. 1194/2014
θαζώο θαη ζε ηξεηο (3) ηξνπνπνηήζεηο απηήο. Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ ίδηα
απόθαζε ηεο […] αιιά θαη ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο Έλσζεο […] γίλεηαη
αλαθνξά ζε θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν πνπ αληηζηνηρεί ζην ππόινηπν
ζπκβαηηθό ηίκεκα πνζνζηό 20% ήηνη πνζνύ 248.194,78€. Σν ζπγθεθξηκέλν
πνζό ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ΦΠΑ ν νπνίνο ην έηνο 2015 πνπ αθνξά ηε
ζπγθεθξηκέλε ακνηβή ήηαλ 23% θαη επνκέλσο, ην πνζό άλεπ ΦΠΑ είλαη
201.784,37 € (248.194,78 / 1,23), ην νπνίν αλάγεηαη ζε ζπλνιηθή αμία έξγνπ
1.008.921,85 €. (201.784,37 / 20%). Σν 55% ηνπ παξαπάλσ πνζνύ είλαη
554.907 € (1.008.921,85 Υ 55%), όζν αθξηβώο αλαθέξεηαη θαη ζην ΔΔΔ ηεο
εηαηξείαο […] θαη απηό ην πνζό έρεη πξνζκεηξεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ πινπνηεζέλησλ ζπλαθώλ έξγσλ». Σνύησλ
δνζέλησλ πξνθύπηεη όηη ππνινγίζζεθε γηα ηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ
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ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ πνπ θαιύπηνπλ ηελ
ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο κε πνζνζηό ίζν θαη’ ειάρηζηνλ κε 20% ζε
ζρέζε κε ην πξνθεξπζζόκελν έξγν ηνπ όξνπ 7.1.2.1.2. θαη πξνο θάιπςε ηνπ
πνζνύ

ησλ

9.000.000

€

πνπ

αληηζηνηρεί

ζην

20%

ηνπ

ζπλνιηθνύ

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ ηνπ ππό θξίζε δηαγσληζκνύ, ην πνζό ησλ 554.907
€

γηα ην έξγν απηό, ην νπνίν θαη πξνζηίζεηαη αζξνηζηηθά ζηνπο

πξνϋπνινγηζκνύο ησλ ππνινίπσλ επηθαιεζζέλησλ έξγσλ πξνο πιήξσζε ηνπ
ζρεηηθνύ όξνπ ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε ηα νπνία ζσξεπηηθά ππεξθαιύπηεηαη
απηόο θαη ην νξηδόκελν πνζό ησλ 9.000.000 €.
32. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ, πξνθύπηεη όηη θαιύπηνληαη ηα
θξηηήξηα ηνπ όξνπ 7.1.2.1.2. ηεο Γηαθήξπμεο. Δηδηθόηεξα, θαιύπηεηαη ζσξεπηηθά
από ηα πέληε αλσηέξσ ππνβιεζέληα έξγα από ηελ έλσζε εηαηξεηώλ […]: 1. ε
ειάρηζηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο κε πνζνζηό ίζν θαη’ ειάρηζηνλ κε 20% ζε
ζρέζε κε ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ, πνζνύ 9.000.000
€, 2. Η εγθαηάζηαζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηεο παξαγσγηθήο
ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο δηθηύσλ (VPN), επξείαο γεσγξαθηθήο
δηαζπνξάο,

κε

απνκαθξπζκέλε

δηαρείξηζε

θαη

ππνζηήξημε

δηθηπαθνύ

εμνπιηζκνύ θαη εμνπιηζκνύ αζθαιείαο θαη κε εγγπεκέλνπο δείθηεο απόδνζεο
KPIs, θαζώο θαη 3. ην θξηηήξην γηα παλειιαδηθή ηερληθή ππνζηήξημε εμνπιηζκνύ
δηθηπαθώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ αληίζηνηρεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο θαη
πξνζθεξόκελεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπαζηή, σο αλαθέξζεθε αλσηέξσ ζηελ
παξνύζα. Δπηπιένλ, θαιύπηεηαη ην θξηηήξην ηα θηήξηα ζην δίθηπν ησλ έξγσλ λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ εθαηό (100) θαη λα ππνζηεξίδεηαη κεγάιν πιήζνο ρξεζηώλ
(ελδεηθηηθά πιήζνο ρξεζηώλ ηνπιάρηζηνλ 1500), αθνύ ην έξγν «Τινπνίεζε,
Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ηεο […]» αθνξά ηε
δηαζύλδεζε άλσ ησλ 400 ζεκείσλ παξνπζίαο ηεο […] θαη ηελ ππνζηήξημε
πεξηζζόηεξσλ από 4000 ρξεζηώλ, ελώ 4. θαιύπηεηαη θαη ην θξηηήξην
ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ αλαθεξόκελσλ έξγσλ λα πεξηιακβάλεη Τπεξεζίεο
δηαρείξηζεο αζθάιεηαο ή δηαρείξηζεο ππνδνκώλ δηθηύνπ πκθσλεκέλνπ
Δπηπέδνπ (SLA), ην νπνίν θαη θαιύπηεηαη από ηα έξγα «Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία
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θαη πληήξεζε Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ΑΣΜ ηεο […]», «Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία
θαη πληήξεζε Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ΑΣΜ ηεο […], «Τινπνίεζε, Λεηηνπξγία θαη
πληήξεζε Γηθηύνπ Δπηθνηλσληώλ ηεο […]», αιιά θαη ην έξγν «Γίθηπν Νέαο
Γεληάο» κε θύξην ην […].
33. Δπεηδή, ηα επηθαινύκελα πέληε έξγα ηεο έλσζεο εηαηξεηώλ […]
πξνο απόδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηεο ηθαλόηεηαο είλαη ζπλαθή κε
ην πξνο αλάζεζε έξγν κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζεο δηθηύνπ επηθνηλσλίαο ζεκείσλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, ε δε δηαθήξπμε
απαηηεί ζπλάθεηα ησλ επηθαινύκελσλ έξγσλ, σο ελ πξνθεηκέλσ, θαη όρη
απόιπηε νκνηόηεηα ή ηαύηηζε απηώλ κε ην πξνο αλάζεζε έξγν.
34. Δπεηδή, θαη΄αθνινπζίαλ ν δεύηεξνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα
πξέπεη λα απνξξηζθεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο.
Δπεηδή κε ηνλ ηξίην ιόγν ηεο ππό θξίζε Πξνζθπγήο νη

35.

πξνζθεύγνπζεο εηαηξείεο ππνζηεξίδνπλ όηη δελ πιεξνύηαη ν όξνο 7.1.2.1.4. ηεο
Γηαθήξπμεο (ζει. 18-19). ύκθσλα κε ηνλ όξν απηόλ νξίδεηαη «… Να δηαζέηεη
πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ δεμηφηεηεο γηα ηελ
αλάιεςε ηνπ Έξγνπ (ηειέρσζε Οκάδαο Έξγνπ). πγθεθξηκέλα απαηηείηαη: 1.
Καη’ ειάρηζηνλ ην 40% ηνπ αλζξσπνρξφλνπ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ην Έξγν λα
θαιχπηεηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. 2. Η νκάδα έξγνπ λα
ζηειερψλεηαη απφ κέιε κε ηηο θαηάιιειεο ζπνπδέο - εμεηδίθεπζε θαη ηθαλή
επαγγεικαηηθή εκπεηξία ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε έξγα
αλάινγνπ κεγέζνπο θαη ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Η πξνηεηλφκελε Οκάδα Έξγνπ
ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ζηειέρε γηα ηελ θάιπςε ησλ αθφινπζσλ: 2.1 Να
δηαζέηεη έλαλ Τπεχζπλν Έξγνπ κε 8-εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε
Γηαρείξηζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο θαη έλαλ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ Έξγνπ κε
5-εηή αληίζηνηρε εκπεηξία, νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο

3.

Να

δηαζέηεη

ζηελ

Οκάδα

Έξγνπ

σο

εμεηδηθεπκέλνπο

εκπεηξνγλψκνλεο (Senior Experts) ζηειέρε ηα νπνία λα δηαζέηνπλ πηπρίν
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη κε ηηο θάησζη εηδηθφηεηεο : 3.1 Έλαο (1) θαη’
ειάρηζηνλ

έκπεηξνο

επηζηήκνλαο

ή
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Πιεξνθνξηθήο, πνπ λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 8εηήζρεηηθή επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζην ρψξν ηεο ζρεδίαζεο πινπνίεζεο ιχζεσλ αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο
δηθηχσλ (VPN) Πξντζηάκελνο νκάδαο κεραληθψλ δηθηχσλ 3.2 Έλαο (1) θαη’
ειάρηζηνλ έκπεηξνο επηζηήκνλαο ή κεραληθφο πνπ λα δηαζέηεη 8-εηή ηνπιάρηζηνλ
ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη
ηνπιάρηζηνλ κία (1) απφ ηηο επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο CISSP, CISM,
GSEC,GPEN,GCFA, ISO 27001 Lead Implementer, ISO 27001 Lead Auditor 4.
Να δηαζέηεη ζηελ Οκάδα Έξγνπ σο Βαζηθά Μέιε (Key Experts) ζηειέρε ηα
νπνία λα δηαζέηνπλ πηπρίν ή ηίηιν ζπνπδψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη κε ηηο
θάησζη εηδηθφηεηεο :

4.1

Γχν (2) θαη’ ειάρηζηνλ έκπεηξνη επηζηήκνλεο ή

κεραληθνί, εηδηθφηεηαο/θαηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο, πνπ λα δηαζέηνπλ 5-εηή
ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρψξν ηεο ζρεδίαζεο
πινπνίεζεο ιχζεσλ αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο δηθηχσλ (VPN) 4.2 Γχν (2) θαη’
ειάρηζηνλ

έκπεηξνη

επηζηήκνλεο

ή

κεραληθνί,

εηδηθφηεηαο/θαηεχζπλζεο

Πιεξνθνξηθήο, πνπ λα δηαζέηνπλ 5-εηή ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζην ρψξν ηεο ζρεδίαζεοπινπνίεζεο ιχζεσλ γηα LAN δίθηπα κε θχξηα
επζχλε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη

παξακεηξνπνίεζε ελεξγψλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ

(Router, Switches, firewall θιπ) 4.3

Έλαο (1) θαη΄ ειάρηζηνλ έκπεηξνο

επηζηήκνλαο ή κεραληθφο, εηδηθφηεηαο/θαηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο, πνπ λα
δηαζέηεη 5-εηή ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ αζθάιεηα
δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πάλσ απφ δίθηπα» Πεξαηηέξσ, ζην
Παξάξηεκα 1, εκείν Γ, ζειίδα 31 ηεο Γηαθήξπμεο, νξίδεηαη Πίλαθαο κε ην
ειάρηζην απαηηνύκελν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, κε ειάρηζην
πιήζνο ζπκκεηερόλησλ ζηελ νκάδα έξγνπ ηα ελληά (9) άηνκα, ε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη αλαθνξά ζην αληηθεηκέλνπ ηνπ
θαζελόο κέζα ζηελ νκάδα έξγνπ, ελώ ζην Παξάξηεκα 8 νξίδεηαη Τπόδεηγκα
Πίλαθα Οκάδαο Έξγνπ.
36. Δπεηδή, νη πξνζθεύγνπζεο ππνζηεξίδνπλ όηη θάπνηα από ηα
βηνγξαθηθά, όπσο π.ρ. απηά ησλ θ.θ. […] δελ είλαη ζπκπιεξσκέλα ζύκθσλα κε
ην ππόδεηγκα, δηόηη ζηε ζηήιε «ΔΡΓΟ» ηνπ βηνγξαθηθνύ, αληί γηα έξγα ηα νπνία
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έρνπλ πινπνηήζεη αλαθέξεηαη κόλν ε ηδηόηεηα/ ζέζε ζηελ εηαηξεία θαη κε ηνλ
ηξόπν απηό δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε έξγα κε ζπγθεθξηκέλα απνδέθηεο, αιιά ζε
εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηεο εηαηξείαο. Πεξαηηέξσ, νη θ.θ. […], νη νπνίνη είλαη
πηζηνπνηεκέλνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή […] γηα ηελ θαισδίσζε, δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα έξγνπ θαη ζπλεπώο δελ πιεξνύηαη ν όξνο ηεο
δηαθήξπμεο πεξί πηζηνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κειώλ ηεο νκάδαο έξγνπ.
37. Δπεηδή, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ε έλσζε εηαηξεηώλ […] ππέβαιε ηα νλόκαηα 17 αηόκσλ γηα ηελ
νκάδα έξγνπ, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα 8 ηεο Γηαθήξπμεο, ελώ ε ειάρηζηε
απαηηνύκελε νκάδα έξγνπ πνπ δεηθλύεηαη από ηνλ πίλαθα νκάδαο έξγνπ,
ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα, απνηειείηαη από 9 άηνκα. Καη’ αθνινπζίαλ ηα
9 άηνκα πνπ δειώλνληαη κε ηνλ αληίζηνηρν αύμνληα αξηζκό, ήηνη νη θ.θ. […],
απνηεινύλ ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε νκάδα έξγνπ θαη σο πξνο ηα άηνκα απηά
έρνπλ ππνβιεζεί ηα αληίζηνηρα βηνγξαθηθά, ζπκπιεξσκέλα ζύκθσλα κε ην
Παξάξηεκα 9 ηεο Γηαθήξπμεο, ηόζν σο πξνο ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε,
όζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή πξνϋπεξεζία θαη δε ζε ζπλαθή, κε ην παξόλ, έξγα.
Ο ηζρπξηζκόο ησλ πξνζθεπγνπζώλ εηαηξεηώλ όηη, αληί γηα έξγα ηα νπνία έρνπλ
πινπνηήζεη ηα άηνκα ηεο νκάδαο έξγνπ κε ζπγθεθξηκέλα απνδέθηεο, αλαθέξεηαη
κόλν ε ηδηόηεηα/ ζέζε ζηελ εηαηξεία, απνξξίπηεηαη σο αβάζηκνο, αθνύ νπδέλ
έξεηζκα βξίζθεη ζηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
38. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζηνλ όξν 3.6.1. ηνπ Παξαξηήκαηνο 12, ζει.
87 ηεο Γηαθήξπμεο, νξίδεηαη όηη «…Η εγθαηάζηαζε-θαηαζθεπή ζα γίλεη απφ
πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα (πηζηνπνίεζε εγθαηαζηάηε απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνο εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ε αλάινγα
πξνζφληα θιάδνπ ΓΔ Πιεξνθνξηθήο ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 50/2001
φπσο θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε». Από ηνλ όξν απηόλ
αλαθνξηθά κε ηελ Γνκεκέλε Καισδίσζε δελ πξνθύπηεη όηη απαηηείηαη ηα
πηζηνπνηεκέλα από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ θαισδίσζε πξόζσπα λα είλαη
κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ, σο αβάζηκα ηζρπξίδνληαη νη πξνζθεύγνπζεο, νη δε
πηζηνπνηεκέλνη εγθαηαζηάηεο δελ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ απαηηνύκελσλ
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ειάρηζησλ κειώλ ηεο νκάδαο έξγνπ, ζύκθσλα κε ηνλ όξν 7.1.2.1.4. ε θάζε
πεξίπησζε, αθόκα θαη αλ ήζειε ππνηεζεί όηη ε Γηαθήξπμε απαηηνύζε θάηη ηέηνην,
ε ζρεηηθή αζάθεηα ηεο Γηαθήξπμεο δελ κπνξεί λα γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ
θαιόπηζηνπ δηαγσληδνκέλνπ, εθόζνλ ε Γηνίθεζε ήηαλ απηή πνπ όθεηιε λα
εθθξαζηεί ζαθέζηεξα (ΔθΑζ 1959/1970 Αξκ. 1970 ζει. 1111, ΔθΘεζ 501/1987
ΔΓεκΔξγ 1990/1, ζει. 84, Α. Σάρνο, Διιεληθό Γηνηθεηηθό Γίθαην, έθδ. ζ΄, ζει.
776). Καη’ αθνινπζίαλ, νη αηηηάζεηο απηέο ησλ πξνζθεπγνπζώλ εηαηξεηώλ
αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζε ηεο απαηηνύκελεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα
απνξξηθζνύλ σο αβάζηκεο.
39. Δπεηδή, εηέξσζελ νη πξνζθεύγνπζεο αλαθέξνπλ όηη δελ
θαιύπηεηαη ν όξνο 4.8.5 ηεο Γηαθήξπμεο, αθνύ ην Peakflow SP βαζίδεηαη ζην
Netflow θαη θάλεη αλίρλεπζε επηζέζεσλ DDoS ζε Lawyer 4 θαη όρη ζε Lawyer 7,
γηα ην νπνίν απαηηείηαη ην Arbor Pravail (APS), ην νπνίν θαη πξνζθέξεηαη από
ηελ έλσζε εηαηξεηώλ […].
40. Δπεηδή, ζηνλ όξν 4.8.5 «Τπεξεζία Παξαθνινύζεζεο &
Αληηκεηώπηζεο DDoS» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίαο παξαθνινχζεζεο θαη πξνζηαζίαο Dos/DDoS
επηζέζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ππεξεζία παξαθνινχζεζεο,
εληνπηζκνχ, πξνζηαζίαο θαη αληηκεηψπηζεο επηζέζεσλ ηχπνπ Distributed Denial
of Service (Dos/DDoS prevention, monitoring and mitigation) απφ ηελ ππνδνκή
ηνπ δηθηχνπ ηνπ γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θαθφβνπιεο θίλεζεο ζην δίθηπν ηνπ
Παξφρνπ Internet. ηφρνο ηεο ππνδνκήο απηήο είλαη ε θαθφβνπιε θίλεζε πνπ
αλαγλσξίδεηαη ζαλ επίζεζε ηχπνπ DoS/DDoS λα κε θζάλεη πνηέ ζηελ ππνδνκή
ηνπ ΓΔΓΓΗΔ θαη ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο
ππνδνκήο. Η πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππνδνκή
ηνπ ΓΔΓΓΗΔ απφ επηζέζεηο ηχπνπ Dos/DDoS ζε φια ηα επίπεδα δηθηχσζεο
(κέρξη θαη layer 7), ζπλδπαζηηθά κε ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ ηνπ αλαδφρνπ.
Δηδηθφηεξα, ή ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο αληίζηνηρεο
επίζεζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηείλεη λα ππεξβεί ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ γξακκψλ
επηθνηλσλίαο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ ή αληίζηνηρα ηηο δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο ηεο ίδηαο
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ηεο ζπζθεπήο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη θαηάιιεια ηελ ππνδνκή ηνπ παξφρνπ
ψζηε λα ηεξκαηίδεη ηελ επίζεζε ζην δίθηπν ηνπ παξφρνπ …».
41. Δπεηδή, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο ε έλσζε εηαηξεηώλ […]
αλαθέξεη όηη πιεξνί ηνλ ππόςε όξν θαη πξνζθέξεη ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία
πξνζηαζίαο ηεο ππνδνκήο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα από επηζέζεηο ηύπνπ
Dos/DDoS ζε όια ηα επίπεδα δηθηύσζεο (κέρξη θαη layer 7), πεξηγξάθνληαο ηελ
πξνηεηλόκελε ηερληθή ιύζε, ν δε ηζρπξηζκόο ησλ πξνζθεπγνπζώλ εηαηξεηώλ όηη
ην Peakflow SP βαζίδεηαη ζην Netflow θαη θάλεη αλίρλεπζε επηζέζεσλ DDoS ζε
Lawyer 4 θαη όρη ζε Lawyer 7, γηα ην νπνίν απαηηείηαη ην Arbor Pravail (APS),
δελ βξίζθεη έξεηζκα ζηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, δνζέληνο όηη νπδέλ
αλαθέξεηαη πεξί απαίηεζεο γηα Arbor Pravail (APS), παξά κόλνλ γηα πξνζηαζία
ηεο ππνδνκήο ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα από επηζέζεηο ηύπνπ Dos/DDoS ζε όια
ηα επίπεδα δηθηύσζεο κέρξη θαη layer 7, ην νπνίν θαη ε παξεκβαίλνπζα έλσζε
εηαηξεηώλ πξνζθέξεη. Ωο εθ ηνύηνπ ν ππόςε ιόγνο Πξνζθπγήο απνξξίπηεηαη
σο λόκσ αβάζηκνο.
42. Δπεηδή, πεξαηηέξσ νη πξνζθεύγνπζεο αλαθέξνπλ όηη ζηνλ
Πίλαθα πκκόξθσζεο 1.2.14 (ζεκεία ΓΦ1) θαη ζηηο Πξνδηαγξαθέο 10 & 11
δεηνύληαη θαιώδηα κήθνπο 2.5 m θαη 5m, ρσξίο ζηελ απάληεζε ηεο έλσζε
εηαηξεηώλ […] λα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλν κήθνο.
43 Δπεηδή, σο θαη νη πξνζθεύγνπζεο ζπλνκνινγνύλ, ε έλσζε
εηαηξεηώλ […] ζηνλ Πίλαθα Δμνπιηζκνύ ρσξίο ηηκέο, πξνζθέξεη ηα ππόςε είδε,
θαιώδηα θεξαίαο θαη σο εθ ηνύηνπ βαζίκσο ζπλάγεηαη όηη ζπκκνξθνύκελε κε
ηνλ ππνβιεζέληα Πίλαθα πκκόξθσζεο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο ε
ππόςε έλσζε εηαηξεηώλ, επηβεβαηώλεη ηελ πιήξσζε ηνπ όξνπ απηνύ θαη σο
πξνο ην ζθέινο απηό, ήηνη ην κήθνο ησλ θαισδίσλ. Μάιηζηα, ηα αλσηέξσ
θαηαδεηθλύνληαη ελαξγέζηαηα από ην γεγνλόο όηη ν αλαζέησλ θνξέαο δελ
πξνέβε θαλ ζε ππνβνιή δηεπθξηληζηηθήο εξώηεζεο θαη’ άξζξν 310 ηνπ Ν.
4412/2016, σο πξνο ην δήηεκα απηό, ζεσξώληαο νξζώο όηη ν ππόςε όξνο ηεο
Γηαθήξπμεο θαιύπηεηαη. πλεπώο, ν ιόγνο απηόο ηεο Πξνζθπγήο απνξξίπηεηαη
σο αβάζηκνο.
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44. Δπεηδή, πεξαηηέξσ νη πξνζθεύγνπζεο θαη όζνλ αθνξά ηνλ
Πίλαθα πκκόξθσζεο 1.6.3.(Firewall Γηαρείξηζεο Τπεξεζίαο BYOD), ζεκεία 7,
9 θαη 12 ππνζηεξίδνπλ όηη γίλεηαη απιή αληηγξαθή ησλ πξνο ζπκκόξθσζε
ζεκείσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ρσξίο παξνρή ζαθώλ πιεξνθνξηώλ θαη πνζνηηθώλ
αλαθνξώλ, ελώ σο πξνο ην ζεκείν 7 ε εηαηξεία […] δελ ππνζηεξίδεη εθδνρή γηα
«Secoclient for Linux», όπσο πξνθύπηεη από ην θόξνπκ «[…] users support
forum» ζηηο 30.03.2018.
45. Δπεηδή, ζηνλ πξναλαθεξόκελν Πίλαθα πκκόξθσζεο ε έλσζε
εηαηξεηώλ […] δειώλεη ηε ζπκθσλία ηεο κε ηνπο όξνπο απηνύο, νπόηε θαη ε
απιή αληηγξαθή - θαηά ηηο πξνζθεύγνπζεο - ησλ ζεκείσλ απηώλ ζηνλ ελ ιόγσ
Πίλαθα, ζπλεπάγεηαη δήισζε πιήξνπο ζπκθσλίαο κε ηνπο απαηηνύκελνπο
όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο από ηελ πιεπξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. Ωο πξνο ην
ζεκείν 7, από ηελ από 03.04.2018 Σερληθή Γήισζε ηεο εηαηξείαο […]
πξνθύπηεη ε ζπκθσλία κε ηνλ όξν απηό, δνζέληνο όηη κε απηήλ δειώλεηαη (ζει.
3) «Ο εμνπιηζκόο […] USG6370 ππνζηεξίδεη VPN client θαη γηα Linux OS,
όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο 1.6.3. απαίηεζε 32» θαη ζπλεπώο
ν ιόγνο απηόο ηεο Πξνζθπγήο ηπγράλεη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο.
46. Δπεηδή, πεξαηηέξσ κε ηελ Πξνζθπγή ππνζηεξίδεηαη ε κε
πιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθώλ 3, 8 θαη 9, ηνπ Πίλαθα πκκόξθσζεο 1.7.2. θαη
ηεο πξνδηαγξαθήο 2 ηνπ Πίλαθα πκκόξθσζεο 1.7.3. Δληνύηνηο, νη ηζρπξηζκνί
απηνί απνξξίπηνληαη, πξσηίζησο, σο αόξηζηνη, δνζέληνο όηη δελ πθίζηαηαη
νπδεκία αλαθνξά θαη αηηηνινγία ζρεηηθά κε ην ηη νη πξνδηαγξαθέο απηέο
απαηηνύζαλ θαη γηα πνηνπο ιόγνπο ηα πξνζθεξόκελα από ηελ έλσζε εηαηξεηώλ
[…] δελ θαιύπηνπλ απηέο. ε θάζε δε πεξίπησζε, νη ηζρπξηζκνί απηνί
ηπγράλνπλ απνξξηπηένη σο αβάζηκνη, αθνύ σο πξνο ηελ πιήξσζε ησλ
πξνδηαγξαθώλ απηώλ, ε ππόςε έλσζε εηαηξεηώλ θαη ήδε παξεκβαίλνπζα
απαληά κε «ΝΑΙ», από ηελ νπνία απάληεζε ηεο κε ζαθήλεηα πξνθύπηεη ε
ζπκθσλία κε ηνπο όξνπο απηνύο ηεο Γηαθήξπμεο.
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47. Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηα γελόκελα δεθηά κε ηελ παξνύζα,
πξνθύπηεη όηη ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο έλσζεο […] είλαη ζύκθσλε κε ηνπο
όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη λνκίκσο έγηλε απνδεθηή από ηνλ αλαζέηνληα θνξέα.
48. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή
ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκε θαη λα γίλεη δεθηή ε
Παξέκβαζε.
49. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζαλ νη πξνζθεύγνπζεο πνζνύ 15.000,00 € (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε
θσδηθό 226541612958 0924 0051 πνζνύ 4.500,00€ θαη 226323031958 0924
0013 πνζνύ 10.500,00 €) ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 363
παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.

Για ηοσς λόγοσς ασηούς

Απνξξίπηεη ηελ ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.
Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβόινπ, πνζνύ
15.000,00 € (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό 226541612958 0924 0051
πνζνύ 4.500,00€ θαη 226323031958 0924 0013 πνζνύ 10.500,00 €).

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 06 επηεκβξίνπ 2018 θαη εθδόζεθε ζηηο 24
επηεκβξίνπ 2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα
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