Αριθμός απόθαζης: 1017/2018

Η
ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
4οΚΛΙΜΑΚΙΟ

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο, ζηηο 08.11.2018, κε ηελ εμήο ζύλζεζε:
Νεθηαξία – Πελειόπε Σακαλίδε, Πξόεδξνο, Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο,
Δηζεγεηήο θαη Μηραήι εηξαδάθεο (σο λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ ηαθηηθνύ
κέινπο ηνπ 4νπ Κιηκαθίνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. 75/2018 Πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Α.Δ.Π.Π.), Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ από 12.10.2018 (εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή,
κε Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ
Πξνζθπγώλ (ΑΔΠΠ) 1052/15.10.2018 θαη ρξέσζεο ζην 4ν Κιηκάθην ζηηο
15.10.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ εδξεύεη ζηo […], νδόο […],
αξ. […], όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πέιιαο θαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 37/259-2018 (ζέκα 10ν) απόθαζε (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Πέιιαο, κε ηελ νπνία επηθπξώζεθαλ ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ηεο
Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ ππ’
αξηζκόλ 25/2018 δηαθήξπμε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πέιιαο «γηα ηελ
πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ θαη ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ γηα ηνπο αηκαηνινγηθνύο
αλαιπηέο γηα ην Γ.Ν. Πέιιαο (Ν.Μ. Έδεζζαο - Ν.Μ. Γηαλληηζώλ) κε ηαπηόρξνλε
παξαρώξεζε

ζπλνδνύ

εμνπιηζκνύ

αλνζνινγηθνύ

αλαιπηή

πςειήο

παξαγσγηθόηεηαο ηύπνπ Α».
Σεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ εδξεύεη
ζην […], νδόο […], όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη θαη ε νπνία θαηέζεζε ηελ από
31.10.2018 Παξέκβαζή ηεο.
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Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεύγνπζα επηδηώθεη ηελ
αθύξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ
κε ζπλλόκσο επηθπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά αμηνιόγεζεο θαη αθνξνύλ ηελ
αμηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο […] σο απνδεθηήο.
Με ηελ Παξέκβαζή ηεο ε παξεκβαίλνπζα, αηηείηαη ηελ απόξξηςε ηεο
ππό

θξίζε

Πξνδηθαζηηθήο

Πξνζθπγήο

θαη

ηε

δηαηήξεζε

ηζρύνο

ηεο

πξνζβαιιόκελεο θαη δε θαηά ην κέξνο πνπ θάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά ηεο
παξεκβαίλνπζαο ζην επόκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ηα εηδηθόηεξα
ππνζηεξηδόκελα ζε απηήλ.
Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνύ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή
Αθνύ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
θέθηεθε θαηά ην Νόκν
1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 25/2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ

Πέιιαο

πξνθεξύρζεθε

ε

δηελέξγεηα

αλνηθηνύ,

δεκόζηνπ

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ «γηα ηελ πξνκήζεηα
Αληηδξαζηεξίσλ θαη ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ γηα ηνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο
γηα ην Γ.Ν. Πέιιαο (Ν.Μ. Έδεζζαο - Ν.Μ. Γηαλληηζώλ) κε ηαπηόρξνλε
παξαρώξεζε

ζπλνδνύ

εμνπιηζκνύ

αλνζνινγηθνύ

αλαιπηή

πςειήο

παξαγσγηθόηεηαο ηύπνπ Α», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 124.930,47 € ρσξίο
Φ.Π.Α. θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο (ζπκθεξόηεξε
πξνζθνξά), ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

δηαδηθηπαθή

πύιε

ηνπ

(Κ.Η.Μ.∆Η.)
Δζληθνύ

ζηηο

19.07.2018

πζηήκαηνο

θαζώο

Ηιεθηξνληθώλ

θαη

ζηε

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ (Δ..Η.∆Η..) ζηηο 24.07.2018, όπνπ έιαβε πζηεµηθό Αξηζµό: α/α
61459,1.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λόκηκν
παξάβνιν, 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, πνζνύ 780,82 € (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε
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θσδηθό 237504622958 1203 0065), ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό
0,5% επί ηεο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη ελ
πξνθεηκέλσ αλέξρεηαη ζε 624,66 € (124.930,47 Υ 0,5%). πλεπώο, ε
πξνζθεύγνπζα θαηέβαιε επί πιένλ ηνπ λνκίκσο απαηηνύκελνπ (780,82 –
624,66 =) 156,16 €, πνζό ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα ηεο επηζηξαθεί κε ηελ
παξνύζα απόθαζε, αθνύ ζε πεξίπησζε απνξξίςεσο ηεο Πξνζθπγήο ηεο ην
πνζόλ ηνπ παξαβόινπ πνπ θαηαπίπηεη, αλέξρεηαη ζε 624,66 € (πξβι ηΔ Δ.Α.
184/2017, Α.Δ.Π.Π. 175/2017, 358/2018). Σν ελ ιόγσ πνζό πιεξώζεθε
ζύκθσλα κε ην πξνζθνκηδόκελν e-παξάβνιν απηόκαηεο δέζκεπζεο, ην νπνίν
έρεη εθδνζεί γηα ηνλ θνξέα «Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ
(Α.Δ.Π.Π.). εκεηώλεηαη όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνύ
παξαβόινπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζε ελδερόκελε
άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα ηξεηο
επηπιένλ κήλεο, δνζέληνο όηη ην νξηζηηθό ύςνο ηεο δαπάλεο απηήο δελ κπνξεί
εθ ησλ πξνηέξσλ λα θαζνξηζηεί, εθόζνλ είλαη αβέβαην αλ θαη κέρξη πνηνπ
ύςνπο ζα αζθεζεί ην δηθαίσκα απηό (Γ.Δθ.Κνκ.Ν4/2018, Γ.Δθ.Κνκ.Ν43/2017,
ηΔ ΔΑ 187/2017, 10/2017). Δπέθεηλα, ζεκεηώλεηαη όηη νύηε θαηά ην άξζξν 6
παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 δελ δύλαηαη παξαδεθηώο λα γίλεη ιόγνο γηα θαηάζεζε
ειιηπνύο παξαβόινπ, δηόηη ζε απηό δελ ειήθζε ππόςε θαη ην δηθαίσκα
πξναίξεζεο θαη ε παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο, αθνύ ην άξζξν απηό δελ ηπγράλεη
εθαξκνγήο ζηελ ππόςε πεξίπησζε. Καη ηνύην δηόηη, σο ελαξγώο πξνθύπηεη
από ηε ratio legis ηεο ππόςε δηάηαμεο, απηή ζθνπό έρεη λα θαηεπζύλεη ηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηεο εθηηκώκελεο
αμίαο ηεο ζύκβαζεο πξνο εθαξκνγή ησλ δηαγσληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016. Δηέξσζελ, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 363 παξ. 1 ηνπ
Ν. 4412/2016 πεξί ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ παξαβόινπ θάλεη ιόγν γηα ππνινγηζκό
ηνπ παξαβόινπ επί ηεο «πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο» ηεο ζύκβαζεο θαη όρη γηα
«εθηηκώκελε αμία» απηήο, σο ην 6 παξ. 1 νξίδεη, θαηαηείλνληαο ζηελ εξκελεία
όηη ν λνκνζέηεο δελ ηαπηίδεη ηηο δύν απηέο έλλνηεο, ε δε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 363
παξ. 1 θαηηζρύεη σο lex specialis θαη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη απαηηεί ηελ
θαηαβνιή παξαβόινπ επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο πνπ είλαη
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δεδνκέλν όηη ζα θαηαβιεζεί θαη όρη θαη επί ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο θαη
παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο πνπ είλαη αβέβαην αλ θαη ζε πνην βαζκό ζα
αζθεζνύλ (ΑΔΠΠ 754/2018).
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
(πξνκήζεηα), ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ ύςνπο 124.930,47 € ρσξίο
Φ.Π.Α., ζύκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 θαη 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
ηνπ ρξόλνπ δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. (19.07.2018),
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν.
4412/2016 θαη ζπλεπώο ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016.
5. Δπεηδή, ε ππό θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 1 (γ) ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 (γ) ηνπ Π.Γ.
39/2017, έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο όηη ε πξνζβαιιόκελε
θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζηηο 02.10.2018 θαη ε
Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 12.10.2018, ήηνη εληόο ηεο δεθαήκεξεο
πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο.
6. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεύγνπζα κε πξνθαλέο έλλνκν
ζπκθέξνλ ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππόςε πξνζβαιιόκελεο, δνζέληνο όηη
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ππό εμέηαζε δηαγσληζκνύ
θαη ζπκκεηείρε ζε απηόλ, ππνβάιινληαο ζρεηηθή πξνζθνξά, ε νπνία έγηλε
απνδεθηή θαηά ην ζηάδην αμηνιόγεζεο ησλ ππνθαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», θαη γηα ην ιόγν απηό εύινγα πξνζδνθά λα
ηεο αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε πλεπώο έρεη άκεζν, ελεζηώο θαη
πξνζσπηθό έλλνκν ζπκθέξνλ, όπσο αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε πξάμε, κε
ηελ νπνία θξίζεθε κε λνκίκσο, θαηά ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζηνπο ιόγνπο
ηεο Πξνζθπγήο ηεο, ε πξνζθνξά ηεο έηεξεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο […] σο
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απνδεθηή, αθνύ πθίζηαηαη δεκία ιόγσ ηεο απνκείσζεο ηεο πξνζδνθίαο όπσο
θαηαζηεί απηή αλάδνρνο ηεο ππόςε ζύκβαζεο, δνζέληνο όηη, όπσο ππνζηεξίδεη
θαηά κε λόκηκε θαη εζθαικέλε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έγηλε απνδεθηή
θαη ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […].
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 εηαηξεία […], αθνύ ε ελ ιόγσ Πξνζθπγή
θνηλνπνηήζεθε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξεκβαίλνπζα ζηηο 22.10.2018
νπόηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή δεθαήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο
θαη ε ελ ιόγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε ζηηο 31.10.2018, ε παξεκβαίλνπζα, δε,
έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνύ επηδηώθεη ηε δηαηήξεζε
ηζρύνο ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε θαηαηεζείζα
πξνζθνξά ηεο ζηελ ππό θξίζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
8. Δπεηδή, ε αλαζέηνπζα αξρή κε ην από 22.10.2018 κήλπκα
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ επηζύλαςε ηηο απόςεηο ηεο, αλαθνξηθά κε ηηο κε
Γεληθό Αξηζκό Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ
(ΑΔΠΠ) 1052/15.10.2018 θαη 1024/08.10.2018, πιελ όκσο, ζην κήλπκά ηεο
απηό δελ επηζπλάθζεθαλ απόςεηο όζνλ αθνξά ηελ ππό θξίζε Πξνζθπγή (κε
ΓΑΚ Α.Δ.Π.Π. 1052/15.10.2018) θαη δελ είραλ απνζηαιεί απηέο κέρξη θαη ηελ
έθδνζε ηεο παξνύζαο.
9. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. Α472/2018 Απόθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π.,
αλεζηάιε ε πεξαηηέξσ πξόνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ’ αξηζ.
25/2018 Γηαθήξπμεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πέιιαο «γηα ηελ πξνκήζεηα
Αληηδξαζηεξίσλ θαη ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ γηα ηνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο
γηα ην Γ.Ν. Πέιιαο (Ν.Μ. Έδεζζαο - Ν.Μ. Γηαλληηζώλ) κε ηαπηόρξνλε
παξαρώξεζε

ζπλνδνύ

εμνπιηζκνύ

αλνζνινγηθνύ

αλαιπηή

πςειήο

παξαγσγηθόηεηαο ηύπνπ Α» θαη νξίζηεθε σο θαηάιιειν κέηξν ε κεηάζεζε ηεο
εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κεηά ηελ εηθνζηή
(20) εκέξα από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ εμέηαζεο (08.11.2018) ηεο ππό θξίζε
Πξνζθπγήο.
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10. 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
Επξσπατθήο 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 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.
11. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνζθπγή είλαη ηππηθά
παξαδεθηή θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηελ νπζία ηεο.
12. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 37/25-92018 (ζέκα 10ν) απόθαζε (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Πέιιαο, κε ηελ νπνία επηθπξώζεθαλ ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ηεο
Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ ππ’
αξηζκόλ 25/2018 Γηαθήξπμε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πέιιαο «γηα ηελ
πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ θαη ζθηαγξαθηθώλ νπζηώλ γηα ηνπο αηκαηνινγηθνύο
αλαιπηέο γηα ην Γ.Ν. Πέιιαο (Ν.Μ. Έδεζζαο - Ν.Μ. Γηαλληηζώλ) κε ηαπηόρξνλε
παξαρώξεζε

ζπλνδνύ

εμνπιηζκνύ

αλνζνινγηθνύ

αλαιπηή

πςειήο

παξαγσγηθόηεηαο ηύπνπ Α», επηδηώθνληαο ηελ αθύξσζε ηεο αλσηέξσ
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πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ κε ζπλλόκσο
επηθπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά αμηνιόγεζεο κε ηα νπνία θξίζεθε ε πξνζθνξά ηεο
εηαηξείαο […] σο απνδεθηή, πξνβάιινληαο ηνπ εμήο έμη ιόγνπο: 1. Ο
πξνζθεξόκελνο από ηελ εηαηξεία […] αλαιπηήο […] δελ είλαη ζύκθσλνο κε ηελ
ηερληθή πξνδηαγξαθή κε α.α. 4 (ζει. 46 ηεο Γηαθήξπμεο), ελώ θαη ε απάληεζή
ηεο ζην πξνζθνκηδόκελν Φύιιν πκκόξθσζεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνδηαγξαθή
κε α.α. 11 είλαη αληηθαηηθή, θαζώο δελ πξνζδηνξίδεηαη εάλ ν αξηζκόο ησλ 200
δεινύκελσλ εμεηάζεσλ είλαη ν ειάρηζηνο ή ν κέγηζηνο, 2. Ο πξνζθεξόκελνο
από ηελ εηαηξεία […] αλαιπηήο […]δελ είλαη ζύκθσλνο κε ηελ ηερληθή
πξνδηαγξαθή κε α.α. 12, 3. Ο ππόςε αλαιπηήο […] δελ είλαη ζύκθσλνο κε ηελ
ηερληθή πξνδηαγξαθή κε α.α. 23, 4. Σν πξνζθνκηδόκελν πειαηνιόγην ηεο
εηαηξείαο […] παξαβηάδεη ηνλ όξν 1.7 β) ηεο Γηαθήξπμεο όπνπ αλαθέξνληαη νη
γεληθέο αξρέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν παξόλ δηαγσληζκόο, αθνύ
ζην πειαηνιόγην απηό αλαθέξνληαη θαη Ννζνθνκεία θαη Ιδησηηθά Δξγαζηήξηα
ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη αλαιπηέο […] θαη […] νη νπνίνη είλαη ηεο
πξνζθεύγνπζαο θαη ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία […] είρε εγθαηαζηήζεη ζε θάπνηα
λνζνθνκεία, ζε θάζε δε πεξίπησζε δελ είλαη όκνηνη κε ηνλ πξνζθεξόκελν από
ηελ εηαηξεία απηήλ ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό, 5. Η Τπεύζπλε Γήισζε ηεο ζει.
42 ησλ Δηδηθώλ Όξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαηά παξάβαζε ηνπνζεηήζεθε από ηελ
εηαηξεία […] ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη όρη ζε απηόλ ηεο
νηθνλνκηθήο θαη 6. Η θαηαηεζείζα από ηελ εηαηξεία […] εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνλ ππόδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 73 – 74
ηεο Γηαθήξπμεο).
13. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα κε ηνλ πξώην ιόγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη όηη ν πξνζθεξόκελνο από ηελ εηαηξεία […] αλαιπηήο […] δελ είλαη
ζύκθσλνο κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή κε α.α. 4 (ζει. 46 ηεο Γηαθήξπμεο),
αθνύ απηόο δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ επεηγόλησλ
δεηγκάησλ, ηαπηόρξνλα κε ηελ δηελέξγεηα ηεο ξνπηίλαο θαη ε άκεζε παξαιαβή
θαη δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ ησλ επεηγόλησλ δεηγκάησλ πξνϋπνζέηεη ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ θαη εθάπαμ θαηάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ – θπβεηηώλ, εληόο
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ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγνύληαη νη επείγνπζεο εμεηάζεηο, δέζκεπζε όκσο πνπ
όπσο θαίλεηαη από ηα ηερληθά θπιιάδηα (Παξάξηεκα Δ-199 ηνπ εγρεηξηδίνπ
ρξήζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ αλαιπηή) κεηώλεη ηελ ζεσξεηηθή παξαγσγηθόηεηα
ηνπ αλαιπηήο θαηά 25%-50% έσο θαη 75%, θαηά παξάβαζε ηνπ σο άλσ όξνπ
ηεο Γηαθήξπμεο. Δπηπξνζζέησο, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη όηη ε πξνζθνξά
ηεο εηαηξείαο […] θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο είλαη αληηθαηηθή αλαθνξηθά κε ηελ
πξνδηαγξαθή κε α.α. 11, αθνύ ε απάληεζή ηεο ζην πξνζθνκηδόκελν Φύιιν
πκκόξθσζεο είλαη «ΤΜΦΧΝΙΑ: Η ηαρύηεηα ηνπ αλαιπηή […] είλαη
ηνπιάρηζηνλ 200 εμεηάζεηο αλά ώξα», ελώ ζηε ζει. 11 ηεο ηερληθήο ηεο
πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη όηη «ΣΑΥΤΣΗΣΑ Η ηαρύηεηα/ παξαγσγηθόηεηα ηνπ
αλαιπηή είλαη έσο θαη 200 εμεηάζεηο αλά ώξα …», ήηνη δελ πξνζδηνξίδεηαη εάλ ν
αξηζκόο ησλ 200 δεινύκελσλ εμεηάζεσλ είλαη ν ειάρηζηνο ή ν κέγηζηνο.
14.

Δπεηδή, ζην

Παξάξηεκα

Ι

θαη

ζην

κέξνο

«ΣΕΥΝΙΚΕ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ
(ΣΤΠΟΤ Α)» απηνύ (ζει. 46) ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «… 4. Να ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα κέηξεζεο επεηγφλησλ δεηγκάησλ (STAT analysis) νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή θαη ρσξίο λα
επηβξαδχλεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ».
15. Δπεηδή, από ηε ζεώξεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, αξρείν
«28.ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ signed» ηεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο […] θαη δε
από ην Μέξνο Β΄ απηήο, ζει. 33, πξνθύπηεη όηη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή
πξνδηαγξαθή κε α/α 4 ε εηαηξεία […] δειώλεη όηη «Ο αλαιπηήο […] έρεη ηε
δπλαηόηεηα εθηέιεζεο επεηγόλησλ δεηγκάησλ (STAT) ρσξίο δηαθνπή ηεο
ξνπηίλαο. Σα επείγνληα δείγκαηα εθηεινύληαη ακέζσο κεηά ηελ δεηγκαηνιεςία
ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαιύεηαη ηε ζηηγκή ηεο θόξησζήο ηνπο ζηνλ αλαιπηή. Γηα
ηνλ ζθνπό απηό έρνπλ ν θάζε αλαιπηήο 7 μερσξηζηέο ζέζεηο επεηγόλησλ γηα
ππνδνρέο

ησλ

5

ζέζεσλ

(ζύλνιν

γηα

35

δείγκαηα)

κε

Bar-Code

κεγηζηνπνηώληαο ηελ ηαρύηεηα έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ
ππόινηπε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο θαη ρσξίο λα επηβξαδύλεηαη ε ηαρύηεηά
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ηνπ», παξαπέκπνληαο ζηε ζει. 2 ηνπ PROSPECTUS […] θαη ζηηο
ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ ζει. Πξώηεο νδεγίεο -1, 1-99, 1-107, 1-108, 1-165, 1-66, 1-67.
16. Δπεηδή, πξνο επίξξσζε ηεο θάιπςεο ηεο ελ ιόγσ πξνδηαγξαθήο
ηεο Γηαθήξπμεο, ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία αλαθέξεη όηη όρη κόλνλ απηή
θαιύπηεηαη

σο απνδεηθλύεηαη

από

ηελ ηερληθή

ηεο πξνζθνξά,

αιιά

ππεξθαιύπηεηαη, αθνύ ν πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο δηαζέηεη επηπιένλ 35
μερσξηζηέο ζέζεηο γηα επείγνληα δείγκαηα ζηηο νπνίεο κπνξεί λα θνξησζεί αλά
πάζα ζηηγκή νπνηνδήπνηε επείγνλ δείγκα θαηαθζάζεη ζην εξγαζηήξην,
ηζρπξηζκόο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηόο, αθνύ δελ παξεκπνδίδεηαη ν
πξνγξακκαηηζκόο θαη ε θόξησζε ζηνλ αλαιπηή ησλ ππνινίπσλ δεηγκάησλ πνπ
δελ έρνπλ επείγνληα ραξαθηήξα θαη δελ επεξεάδεηαη ε ππόινηπε ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο, αθνύ απηό εμαθνινπζεί ηε ζπλερή θαη αδηάθνπε εξγαζία ηνπ
θαηά ηνλ θπζηνινγηθό ξπζκό. Δπηπξνζζέησο, ε παξεκβαίλνπζα πξνο απόδεημε
ηεο ππεξθάιπςεο ηεο ππόςε ηερληθήο πξνδηαγξαθήο αλαθέξεη όηη, όπσο
δειώλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζην πξνζθεξόκελν κεράλεκα όιεο νη
ζέζεηο επεηγόλησλ δεηγκάησλ αλαγλσξίδνληαη κέζσ γξακκσηνύ θώδηθα (BarCode) πξνο κεγηζηνπνίεζε θαη απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ
επεηγόλησλ δεηγκάησλ. Χο εθ ηνύηνπ νπδεκία παξαβίαζε ηεο ππόςε ηερληθήο
πξνδηαγξαθήο πθίζηαηαη, αθνύ ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία επηθαιείηαη θαη
απνδεηθλύεη όηη δελ πξνθύπηεη επηβξάδπλζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ
αλαιπηή θαηά ηελ κέηξεζε επεηγόλησλ δεηγκάησλ. Δηέξσζελ θαη όζνλ αθνξά
ηελ επίθιεζε από ηελ πξνζθεύγνπζα ηεο θαηάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ –
θπβεηηώλ, εληόο ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγνύληαη νη επείγνπζεο εμεηάζεηο,
δέζκεπζε πνπ θαίλεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ-199 ηνπ
εγρεηξηδίνπ ρξήζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ αλαιπηή, όπσο πξνθύπηεη από ηελ
ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […] ε ελ ιόγσ ζειίδα Δ-199 ηνπ Οδεγνύ
Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ αλαιπηή δελ αλαθέξεηαη πξνο απόδεημε ηεο
ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κε α/α/ 4, αιιά αλαθέξεηαη ζε εμεηάζεηο πνπ
εθηεινύληαη κε Δπείγνλ Πξσηόθνιιν (STAT protocol) θαη όρη ζε εμεηάζεηο πνπ
εθηεινύληαη ζε Δπείγνληα Γείγκαηα (STAT analysis). Με άιια ιόγηα δελ
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απνδεηθλύεηαη από ην ελ ιόγσ ηερληθό θπιιάδην θαη ηε ζειίδα Δ-111 όηη δελ
πιεξνύηαη ε ηερληθή πξνδηαγξαθή κε α/α 4, αθνύ απηή αλαθέξεηαη ζε
δηαθνξεηηθή έλλνηα από απηήλ πνπ αθνξά ε ηερληθή πξνδηαγξαθή κε α/ 4 θαη
θαηά ηνύην ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηόο ν ζρεηηθόο πξνβαιιόκελνο ηζρπξηζκόο ηεο
παξεκβαίλνπζαο.
17. Δπεηδή, πεξαηηέξσ θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή κε
α/α 11 ζηε Γηαθήξπμε θαη ζην Παξάξηεκα Ι, ζην κέξνο «ΣΕΥΝΙΚΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ
(ΣΤΠΟΤ Α)» απηνύ (ζει. 46) νξίδεηαη «Η ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 150 εμεηάζεηο αλά ψξα».
18. Δπεηδή, από ηε ζεώξεζε ηνπ ηερληθνύ θπιιαδίνπ ηνπ
πξνζθεξόκελνπ αλαιπηή, αξρείν «19. PROSPECTUS ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ […]»,
ζει. 3, πξνθύπηεη όηη ν αλαιπηήο απηόο έρεη παξαγσγηθόηεηα αλνζνινγηθώλ
απνηειεζκάησλ έσο θαη 200 αλνζνινγηθέο εμεηάζεηο αλά ώξα θαη ζπλεπώο
θαιύπηεηαη ε ελ ιόγσ πξνδηαγξαθή πνπ απαηηεί ε ηαρύηεηα ηνπ αλαιπηή λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 εμεηάζεηο αλά ώξα θαη νπδεκία αληίθαζε πθίζηαηαη, αθνύ
ηόζν από ην πξνζθνκηδόκελν Φύιιν πκκόξθσζεο ηεο παξεκβαίλνπζαο
εηαηξείαο, όζν θαη από ηελ ηερληθή ηεο πξνζθνξά ελαξγώο ζπλάγεηαη ε θάιπςε
ηεο ππόςε ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, ρσξίο λα πθίζηαηαη πεξαηηέξσ αλάγθε λα
πξνζδηνξίδεηαη εάλ ν αξηζκόο ησλ 200 δεινύκελσλ εμεηάζεσλ είλαη ν ειάρηζηνο
ή ν κέγηζηνο, σο ε πξνζθεύγνπζα αβαζίκσο πξνβάιιεη.
19. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν πξώηνο ιόγνο ηεο ππό θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λόκσ θαη νπζία, αθνύ
πιεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε α/α 4 θαη 11 ηεο Γηαθήξπμεο.
20. Δπεηδή, κε ηνλ δεύηεξν ιόγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο, ε
πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη όηη ν πξνζθεξόκελνο από ηελ εηαηξεία […]
αλαιπηήο […] δελ είλαη ζύκθσλνο κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή κε α.α. 12, αθνύ
ν πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο θαίηνη αλαγξάθεηαη όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα
κέηξεζεο ηνπιάρηζηνλ 25 εμεηάζεσλ ζε θάζε δείγκα, ηνύην είλαη αθξηβέο ζηελ
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πεξίπησζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ζεη αληηδξαζηεξίσλ κε
πεξηζζόηεξα από ηξία θηαιίδηα αληηδξαζηεξίνπ θαη ζπλεπώο ζηελ ππόςε
πεξίπησζε όπνπ πξνζθέξνληαη ζεη αληηδξαζηεξίσλ κε πεξηζζόηεξα από ηξία
θηαιίδηα, είλαη αδύλαηνλ ν αλαιπηήο λα εθηειέζεη 25 εμεηάζεηο ζε θάζε δείγκα.
21.

Δπεηδή

ζην

Παξάξηεκα

Ι

θαη

ζην

κέξνο

«ΣΕΥΝΙΚΕ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ
(ΣΤΠΟΤ Α)» απηνύ (ζει. 46) ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «… 12. Να ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 24 δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ ηαπηφρξνλα ζε
θάζε δείγκα».
22. Δπεηδή, από ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο ππόςε ηερληθήο
πξνδηαγξαθήο ζαθώο πξνθύπηεη όηη απηή απαηηεί ν πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο
λα έρεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 24 δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ
ηαπηόρξνλα, ρσξίο λα ζπλδέεη ή λα ζρεηίδεη ηελ πξνδηαγξαθή απηήλ κε
νηαδήπνηε άιιε εμέηαζε ή ηερληθή πξνδηαγξαθή. Σνύησλ δνζέλησλ θαη επεηδή
από

ηε

ζεώξεζε

ηεο

ηερληθήο

πξνζθνξάο

ηεο

εηαηξείαο

[…],

«19.

PROSPECTUS ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ […]», ζει. 3 ζπλάγεηαη όηη θαιύπηεηαη ε ελ
ιόγσ ηερληθή πξνδηαγξαθή, αθνύ ν πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο δύλαηαη λα
εθηειεί ηαπηόρξνλε κέηξεζε 25 δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ αλά δείγκα, σο ε
Γηαθήξπμε απαηηεί, ζε θάζε δε πεξίπησζε ε θάιπςε ηεο ελ ιόγσ ηερληθήο
πξνδηαγξαθήο δελ εμαξηάηαη από ηε Γηαθήξπμε από ην ζεη αληηδξαζηεξίσλ, σο
αβαζίκσο ηζρπξίδεηαη ε πξνζθεύγνπζα.
23. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ ν δεύηεξνο ιόγνο ηεο ππό θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λόκσ θαη νπζία.
24. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα κε ηνλ ηξίην ιόγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη όηη ν πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο […] δελ είλαη ζύκθσλνο κε ηελ
ηερληθή πξνδηαγξαθή κε α.α. 23, αθνύ σο ηζρπξίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα
αληηδξαζηήξηα απαηηνύλ παξεκβάζεηο ηνπ ρεηξηζηή σο αλαγξάθεηαη ζηηο
Οδεγίεο

Υξήζεο

Αληηδξαζηεξίσλ

ησλ

Αλνζνινγηθώλ

αλαιπηώλ

όπνπ

αλαθέξεηαη όηη απαηηείηαη ε αλαθίλεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπνζέηεζε
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δηαθξαγκάησλ από ην ρεηξηζηή θαη ζπλεπώο δελ είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε, όπσο
ε παξεκβαίλνπζα δειώλεη, ελώ επηπξνζζέησο ε πξνζθεύγνπζα αλαθέξεη ηελ
εμέηαζε Estradiol όζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αληηδξαζηεξίνπ ζηνλ
αλαιπηή, ηζρπξηδόκελε όηη ηα αλσηέξσ ζπληζηνύλ κε ζαθή θαη πιήξε
πξνζθνξά.
25.

Δπεηδή

ζην

Παξάξηεκα

Ι

θαη

ζην

κέξνο

«ΣΕΥΝΙΚΕ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ
(ΣΤΠΟΤ Α)» απηνύ (ζει. 46) ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «… 23. Θα ζεσξεζεί
πιενλέθηεκα αλ ηα αληηδξαζηήξηα, controlos θαη calibratos πνπ ρξεζηκνπνηεί ν
αλαιπηήο δελ ρξεηάδνληαη αλαζχζηαζε».
26. Δπεηδή, από ηε γξακκαηηθή εξκελεία ηεο ππόςε ηερληθήο
πξνδηαγξαθήο ζαθώο πξνθύπηεη όηη απηή δελ ηίζεηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ
ηεο πξνζθνξάο θαη ζπλεπώο δελ νδεγεί ζε απνθιεηζκό ηεο πξνζθνξάο ηνπ
ππνςεθίνπ,

αθνύ

αθνξά

ηπρόλ

πξηκνδόηεζε

απηνύ.

Χο

εθ

ηνύηνπ

απαξαδέθησο ε πξνζθεύγνπζα αηηείηαη ηελ αθύξσζε ηεο πξνζβαιιόκελεο γηα
ην ιόγν απηόλ, αθνύ θαη ε ηπρόλ κε πιήξσζε ηεο ηερληθήο απηήο
πξνδηαγξαθήο δελ άγεη ζε απνθιεηζκό ηνπ ζπκκεηέρνληνο. ε θάζε πεξίπησζε,
ανξίζησο ε πξνζθεύγνπζα αλαθέξεηαη ζηηο Οδεγίεο Υξήζεο Αληηδξαζηεξίσλ
θαη Αλνζνρεκηθώλ αλαιπηώλ θαζώο θαη ζηελ εμέηαζε Estradiol πξνο απόδεημε
ηεο κε πιήξσζεο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο α/α 23. Καη ηνύην δηόηη, ελώ ε
Γηαθήξπμε απαηηεί όηη «ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα αλ ηα αληηδξαζηήξηα,
controlos θαη calibrators πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αλαιπηήο δελ ρξεηάδνληαη
αλαζχζηαζε», ε πξνζθεύγνπζα αλαθέξεη όηη απαηηείηαη «αλαθίλεζε ησλ
αληηδξαζηεξίσλ» θαη «ηνπνζέηεζε δηαθξαγκάησλ από ην ρεηξηζηή» θαη
επηθαιείηαη θαη ηελ «εμέηαζε Estradiol» ρσξίο όκσο λα αλαθέξεη θαη λα
απνδεηθλύεη

πσο

δηαθξαγκάησλ

από

ε

αλαθίλεζε
ην

ρεηξηζηή

ησλ

αληηδξαζηεξίσλ,

θαη

ε

εμέηαζε

ε

Estradiol

ηνπνζέηεζε
ζπληζηνύλ

«αλαζύζηαζε», ηελ νπνία θαη δελ αμηνινγεί ζεηηθά ε Γηαθήξπμε. Δπέθεηλα,
ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο «Medicon Hellas
A.E.» «όια ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα, controls θαη calibratos θαη
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αλαιώζηκα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε θαη δελ απαηηνύλ αλάκεημε, αλαζύζηαζε ή
πξνζέξκαλζε», δήισζε ε νπνία είλαη ζαθήο, σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
πξνζθεξόκελνπ είδνπο θαη ηε ζπκκόξθσζε ηνπ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεο Γηαθήξπμεο.
27. Δπεηδή, ηνύησλ νύησο ερόλησλ, ν ιόγνο απηόο ηεο ππό θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε
σο αόξηζηνο.
28. Δπεηδή, ε πξνζθεύγνπζα κε ηνλ ηέηαξην ιόγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ππνζηεξίδεη όηη ην πξνζθνκηδόκελν πειαηνιόγην ηεο εηαηξείαο […] παξαβηάδεη
ηνλ όξν 1.7 β) θαη 2.2.6 ηεο Γηαθήξπμεο, όπνπ αλαθέξνληαη νη γεληθέο αξρέο
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν παξόλ δηαγσληζκόο θαη ηα θξηηήξηα
ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο, αληίζηνηρα, αθνύ ζην πειαηνιόγην
απηό αλαθέξνληαη θαη Ννζνθνκεία θαη Ιδησηηθά Δξγαζηήξηα ζηα νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλνη αλαιπηέο […] θαη […] νη νπνίνη είλαη ηεο πξνζθεύγνπζαο θαη όρη
ηεο παξεκβαίλνπζαο, […], θαη ηνπο νπνίνπο ε ηειεπηαία είρε εγθαηαζηήζεη ζε
θάπνηα λνζνθνκεία, ζε θάζε δε πεξίπησζε δελ είλαη όκνηνη κε ηνλ
πξνζθεξόκελν από ηελ εηαηξεία απηήλ ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό.
29. Δπεηδή, ζηνλ όξν 1.7 «Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη όηη «Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) … β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ» ελώ ζηνλ όξν 2.2.6 «Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα» νξίδεηαη όηη «Καηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή ησλ
θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, θαηά
κέγηζην φξην, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ
δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε» θαη ζηνλ όξν 2.2.9.2.Β.4. νξίδεηαη όηη «Γηα ηελ
απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ θαηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ο Πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ πξέπεη λα
ζπληαρηεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα …».
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30. Δπεηδή, από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη πξνο απόδεημε ηνπ σο
άλσ θξηηεξίνπ επηινγήο ηνπ όξνπ 2.2.6. ηεο Γηαθήξπμεο, νη δηαγσληδόκελνη
όθεηιαλ όπσο πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθό Πίλαθα, ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα, κε
ηνλ Καηάινγν ησλ θπξηόηεξσλ παξαδόζεσλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ κε
αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ
παξαιήπηε. Δλ πξνθεηκέλσ, ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία πξνζθόκηζε ηνλ
απαηηνύκελν

Πίλαθα

θπξηόηεξσλ

πξνκεζεηώλ

ηεο

ηειεπηαίαο

ηξηεηίαο,

αλαθέξνληαο εθ παξαδξνκήο, σο ηζρπξίδεηαη, ζε απηόλ θαη πξνκήζεηεο πνπ έρεη
εθηειέζεη ε πξνζθεύγνπζα εηαηξεία, ρσξίο σζηόζν «λα έρεη θακία απνιύησο
πξόζεζε νύηε ιόγν λα θαπειεπηεί ην πειαηνιόγην ηεο εηαηξείαο […] κε ζθνπό
λα κεγεζύλεη ηελ εκπεηξία ηεο θαη ηελ ηερληθή ηεο ηθαλόηεηα, δηόηη ε εκπεηξία ηεο
θαη ε ηερληθή ηθαλόηεηα πνπ δηαζέηεη, είλαη ήδε κεγάιε θαη ηπγράλεη
πξνβεβιεκέλε ζε παλειιαδηθή εκβέιεηα, αθνξά δε ζε αλαιπηέο ηόζν ηεο
εηαηξείαο […] όζν θαη ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο».
31. Δπεηδή, από ηα πξναλαθεξόκελα ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηό όηη
ζηνλ αλσηέξσ απαηηνύκελν Πίλαθα / Καηάινγν δελ νξίδεηαη ειάρηζηνο αξηζκόο
παξαδόζεσλ/πξνκεζεηώλ. Χο εθ ηνύηνπ είλαη αδηάθνξν ζην παξόλ ζηάδην ηεο
ηερληθήο αμηνιόγεζεο ην πιήζνο, ε εκπεηξία ή/θαη ε «πνηόηεηα» ησλ ελ ιόγσ
παξαδόζεσλ, αθνύ γηα λα γίλεη λνκίκσο απνδεθηή ε πξνζθνξά ελόο
ζπκκεηέρνληνο, ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη ν ζρεηηθόο Πίλαθαο/ Καηάινγνο, σο ελ
πξνθεηκέλσ, έζησ θαη κε κηα αλαγξαθόκελε παξάδνζε. Με άιια ιόγηα ε
εκπεηξία πνπ απαηηείηαη από ηε Γηαθήξπμε σο θξηηήξην επηινγήο, απνδεηθλύεηαη
κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ελ ιόγσ Πίλαθα, ζηνλ νπνίν πθίζηαληαη θαη παξαδόζεηο
ηεο παξεκβαίλνπζαο, ελώ εθ παξαδξνκήο έρνπλ πξνζηεζεί ζε απηόλ θαη
παξαδόζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ πξνζθεύγνπζα. πλεπώο θαη
εθόζνλ ε πξνζθεύγνπζα δελ πξνβάιιεη πσο ν Πίλαθαο απηόο δελ
πξνζθνκίζζεθε θαζόινπ ή νπδεκία αλαγξαθόκελε παξάδνζε ζε απηόλ είλαη
ηεο είλαη ηεο παξεκβαίλνπζαο, ν ιόγνο απηόο ηεο Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο. Καη ηνύην δηόηη ζην παξόλ ζηάδην ηεο
ηερληθήο

αμηνιόγεζεο

ειέγρεηαη

κόλνλ
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δηθαηνινγεηηθώλ θαη ε ηερληθή επάξθεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ελ πξνθεηκέλσ
ην ππόςε δηθαηνινγεηηθό έρεη θαηαηεζεί από ηελ παξεκβαίλνπζα θαη
πεξηιακβάλεη

θαη

ζπκβάζεηο

πξνκήζεηαο

αλαιπηώλ

πνπ

απηή

έρεη

πξαγκαηνπνηήζεη, απνδεηθλύνληαο ηε ζρεηηθή επάξθεηά ηεο, ελώ νπδεκία
αλαθνξά πθίζηαηαη από ηελ πξνζθεύγνπζα ζε ηπρόλ απμεκέλε βαζκνιόγεζε
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηεο παξεκβαίλνπζαο εθ ηνπ ιόγνπ απηνύ, ήηνη ηεο εθ
παξαδξνκήο αλαθνξάο ζηνλ θαηαηεζέληα Πίλαθα θαη πξνκεζεηώλ πνπ έρεη
εθηειέζεη ε πξνζθεύγνπζα.
32. Δπεηδή θαη ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί δηαθνξεηηθό δήηεκα θαη
δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη ε αμηνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, σο
αλσηέξσ, κε ην δήηεκα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο ηεο
ζύκβαζεο, αθνύ ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ αθνξά
ζην αλ νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο πνπ ε Γηαθήξπμε
νξίδεη, ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηερλννηθνλνκηθήο ηθαλόηεηαο (θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο - άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016), ελώ αληηζέησο ε αλάζεζε ηεο
ζύκβαζεο γίλεηαη κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο (άξζξν 86 ηνπ Ν.
4412/2016), έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο απνιύησο δηαθξηηέο (βι. ΓΔΚ C-532/2006
ηεο 24.01.2008, Ληαλάθεο, C–513/99 ηεο 17.09.2002 Concordia Bus Ginland, C31/1987,

Beentjes

ηεο

20.09.1988,

Δ.Α.

ηΔ

1148/2009,

1318/2009,

1091/2006). Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, δειαδή, ζπλάγεηαη όηη ηα θξηηήξηα
“πνηνηηθήο επηινγήο” θαη ηα θξηηήξηα “αμηνιόγεζεο”/”αλάζεζεο”, ζην πιαίζην
δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά βάζεη ζρέζεο
πνηόηεηαο/ηηκήο, ζπληζηνύλ απνιύησο δηαθξηηέο έλλνηεο, πνπ νξίδνπλ δηαθξηηέο
θαη απηνηειείο θάζεηο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, σο δύν δηαδνρηθά βήκαηα
εληόο ηνπ ζηαδίνπ αμηνιόγεζεο ηερληθήο πξνζθνξάο-δηθαηνινγεηηθώλ, κε ηα
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο λα ζπληζηνύλ ην πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ην
πξώηνλ θαηαξρήλ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην ζηάδην απηό, ε
νπνία ζπληζηά απηνλόεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πεξαηηέξσ, εληόο ηνπ ηδίνπ
ζηαδίνπ, βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ιακβάλεη ρώξα βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο (ΑΔΠΠ 120/2017) θαη πεξαηηέξσ, ζην ζηάδην ησλ
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νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, εμάγεηαη ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε νπνία ζπληζηά ηνλ
αξηζκεηή ζην νηθείν θιάζκα, εθ ηνπ νπνίνπ ζπλίζηαηαη ην θξηηήξην. Άιισζηε, νη
σο άλσ δύν θάζεηο έρνπλ νύησο όισο δηαθνξεηηθό ζηόρν, ηόζν νπζηαζηηθά όζν
θαη δηαδηθαζηηθά (πξβι. Διπλ Σκ. VI 255/2012), αθνύ από δηαδηθαζηηθήο
πιεπξάο, ηα θξηηήξηα επηινγήο θαζνξίδνπλ ην θαηαξρήλ απνδεθηό ηεο
πξνζθνξάο, ελώ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ην πξόζσπν ηνπ πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ, ήηνη εθείλνπ κε ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά, κεηαμύ ησλ θαηαξρήλ
απνδεθηώλ, σο εθξίζεζαλ δηα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξνεγνπκέλσο,
δηαγσληδνκέλσλ, ελώ θαη από νπζηαζηηθήο πιεπξάο, ηα θξηηήξηα επηινγήο
ζθνπνύλ ζηε δηαζθάιηζε ελόο ειάρηζηνπ αλεθηνύ επηπέδνπ θαηαιιειόηεηαο,
ηθαλόηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ, άλεπ ηεο ππάξμεσο ηνπ
νπνίνπ δελ είλαη θαλ επηζπκεηή θαη νύησο πξναπνθιείεηαη από ηε δηαθήξπμε,
από ηελ αλαζέηνπζα, όρη κόλν ε αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν κε
επαξθή ππνςήθην, αιιά θαη ε ίδηα ε ελ γέλεη αλάζεζή ηεο ζε θάπνηνλ εθ ησλ
ζπκκεηερόλησλ, εθόζνλ νπδείο εμ απηώλ δελ θαιύςεη απηό ην ειάρηζην
επίπεδν. Έηζη, ηα θξηηήξηα επηινγήο θαζνξίδνπλ ελ ηνηο πξάγκαζη κέζσ κηαο
πξνεπηινγήο, έλαλ θύθιν ζπκκεηερόλησλ, νηνζδήπνηε εθ ησλ νπνίσλ είλαη
θαηαξρήλ επαξθήο γηα ηελ αλάζεζε ζε απηόλ ηεο ζύκβαζεο, κε ηα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο ή ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ηηκήο, αλ ν δηαγσληζκόο δηεμάγεηαη
βάζεη απνθιεηζηηθά ηνπ ηειεπηαίνπ, λα νξίδνπλ ηελ ηειηθή θάζε επηινγήο κεηαμύ
απηνύ ηνπ θύθινπ θαη λα ζπγθεθξηκελνπνηνύλ ηνλ πιένλ επηζπκεηό πξνο
αλάζεζε ππνςήθην κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ θαηαξρήλ επηζπκεηώλ (βι. ΓΔΚ C532/2006 ηεο 24.01.2008, Ληαλάθεο Α.Δ. θαηά Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο, ζθέςε
26, C-31/1987, Beentjes ηεο 20.09.1988, ζθέςεηο 15 θαη 16). Καη’ απνηέιεζκα,
αθξηβώο ιόγσ ηεο σο άλσ δηάζηαζεο ζηόρνπ, πξνηεξαηόηεηαο κεηαμύ ηνπο θαη
ζέζεο ηνπο ζηε ινγηθή δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ, πθίζηαηαη θαη δηάθξηζε σο
πξνο ην πεξηερόκελν ηνπο θαη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο πνπ ζπγθξνηνύλ ηα
θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο θαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο (πξβι. Γ. Ράηθνο, Γίθαην
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Αζήλα 2014, ζει. 476).
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33. Δπεηδή, ηνύησλ δνζέλησλ, πξνθύπηεη όηη ην απαηηνύκελν από ηε
Γηαθήξπμε θξηηήξην πνηνηηθήο επηινγήο πιεξνύηαη, αθνύ πξνζθνκίζζεθε ν
ζρεηηθόο Πίλαθαο, ζηνλ νπνίν θαη αλαγξάθνληαη παξαδόζεηο αλαιπηώλ πνπ
αθνξνύλ ηελ παξεκβαίλνπζα εηαηξεία θαη ζπλεπώο απνδεηθλύεηαη ε ηερληθή
επάξθεηά ηεο θαη δελ αθνξά ν πίλαθαο απηό ηεο θξηηήξην αμηνιόγεζεο/
βαζκνιόγεζεο. Δηέξσζελ, από ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ππόςε Πίλαθα, νπδέλ
δήηεκα πξηκνδόηεζεο ηεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο ηίζεηαη, θαηά ηελ
βαζκνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο από πξνκήζεηεο πνπ εθ
παξαδξνκήο αλαθέξεη απηή ζηνλ θαηάινγν εκπεηξίαο ηεο, αθνύ ελ πξνθεηκέλσ
απηή θαιύπηεη ηελ ππόςε 2.2.6. απαίηεζε ηεο Γηαθήξπμεο από πξνκήζεηεο πνπ
ε ίδηα έρεη εθηειέζεη, γεγνλόο πνπ δελ ακθηζβεηεί κε ηελ ππό θξίζε Πξνζθπγή
ηεο ε πξνζθεύγνπζα, ελώ νπδεκία παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά
θαη ζπλεπώο παξάβαζε ηεο αξρήο ηνπ όξνπ 1.7 πξνθύπηεη.
34. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν ηέηαξηνο ιόγνο ηεο ππό θξίζεο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο αβάζηκνο, λόκσ θαη νπζία.
35. Δπεηδή, κε ηνλ πέκπην ιόγν ηεο Πξνζθπγήο ε πξνζθεύγνπζα
αλαθέξεη όηη ε Τπεύζπλε Γήισζε ηεο ζει. 42 ησλ Δηδηθώλ Όξσλ ηεο
Γηαθήξπμεο θαηά παξάβαζε ηνπνζεηήζεθε από ηελ εηαηξεία […] ζηνλ θάθειν
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη όρη ζε απηόλ ηεο νηθνλνκηθήο, σο έρνπζα
νηθνλνκηθό ραξαθηήξα.
36. Δπεηδή, ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, ζει. 41 – 42,
νξίδεηαη όηη «Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ: … Τπεχζπλε
δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη: Αλαιψζηκα αληηδξαζηήξηα θαη ινηπά πιηθά πνπ
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο θφζηνπο εμεηάζεσλ ηεο
πξνζθνξάο ηνπο, θαη ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν
δσξεάλ». Πεξαηηέξσ, ζηνλ όξν 2.4.3 «Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Δηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» νξίδεηαη όηη «Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
γηα

ηελ

ζπκκεηνρή

ησλ

πξνζθεξφλησλ

ζηε

δηαγσληζηηθή

δηαδηθαζία

πεξηιακβάλνπλ: α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Ε.Τ.Δ.),
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φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο
ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΕΤΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε
επεμεξγάζηκε

κνξθή

αξρείνπ

doc,

ζηε

δηαδηθηπαθή

πχιε

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα III), β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.

Οη

ελψζεηο

νηθνλνκηθψλ

θνξέσλ

πνπ

ππνβάιινπλ

θνηλή

πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΕΤΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη
ζηελ έλσζε.

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο

απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε
ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο
Δηαθήξπμεο

θαη

ηελ

εηδηθή

ζπγγξαθή

ππνρξεψζεσλ

ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΙΙ,

πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ
νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε
ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ
Παξάξηεκα. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ
πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ», ελώ ζην όξν 2.4.4 «Πεξηερφκελα Φαθέινπ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ» νξίδεηαη όηη «Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην
αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ: ηελ
ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ζηνλ
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Επηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ
ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη
ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Χο
απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε
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ΕΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΕΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102
ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο
πνπ θαζνξίδεηαη. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε
ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ.
(5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο».
37. Από ηα αλσηέξσ δελ πξνθύπηεη ξεηή δήισζε πεξί θαηάζεζεο
ηεο ππόςε Τπεύζπλεο Γήισζεο, είηε ζην θάθειν ηεο ηερληθήο είηε ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ελώ παξαδεθηώο ε παξεκβαίλνπζα εηαηξεία ζεώξεζε
απηόλ σο κέξνο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ζα πξέπεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο
απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε
ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο
Γηαθήξπμεο

θαη

ηελ

εηδηθή

ζπγγξαθή

ππνρξεώζεσλ

ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΙΙ,

πεξηγξάθνληαο αθξηβώο πώο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
πιεξνύληαη θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα Πεξηιακβάλεη ζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειόιεηα ησλ
πξνζθεξόκελσλ εηδώλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, σο ν όξνο 2.4.3 ηεο
Γηαθήξπμεο αλαθέξεη. ε θάζε πεξίπησζε, ν ηζρπξηζκόο ηεο πξνζθεύγνπζαο
πεξί δήισζεο κε νηθνλνκηθό ραξαθηήξα θαη πεξηερόκελν θαη σο εθ ηνύηνπ
ππνρξέσζεο θαηάζεζή ηεο ζηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, δελ
πξνθύπηεη από ηε Γηαθήξπμε θαη θαη’ αθνινπζίαλ δελ δύλαηαη παξαδεθηώο λα
απνξξηθζεί ε πξνζθνξά ηεο παξεκβαίλνπζαο γηα ην ιόγν απηό, αθνύ ε
θαηάζεζε απηή ηεο Τπεύζπλεο Γήισζεο ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
δελ παξαβηάδεη όξν ηεο Γηαθήξπμεο θαη κάιηζηα κε πνηλή απνθιεηζκνύ θαη
ηπρόλ απόξξηςή ηεο ζα παξαβίαδε ηηο αξρέο ηεο ηππηθόηεηαο θαη ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Άιισζηε, όπσο έρεη θξηζεί θαηά πάγηα
λνκνινγία, νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηεο
δηαθάλεηαο επηβάινπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο λα δηαηππώλνπλ ηνπο όξνπο
δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κε ζαθήλεηα, αθξίβεηα θαη ρσξίο
ακθηζεκία ζηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ηξόπν ώζηε, αθελόο λα παξέρεηαη
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ζε όινπο ηνπο επιόγσο ελεκεξσκέλνπο θαη θαλνληθά επηκειείο ππνςεθίνπο ε
δπλαηόηεηα λα θαηαλννύλ ην αθξηβέο πεξηερόκελό ηνπο θαη λα ηνπο εξκελεύνπλ
κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη αθεηέξνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηόο ν εθ κέξνπο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο απνηειεζκαηηθόο έιεγρνο ηνπ αλ νη πξνζθνξέο ησλ
ππνςεθίσλ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα πνπ δηέπνπλ ηε ζύκβαζε (ΓΔΔ C
496/99, Δπηηξνπή θαηά CAS Succhi di Frutta SpA, ΓΔΚ Κνηλνηήησλ, απνθάζεηο
ηεο 20.9.1988, 31/87, Boentjes, πιινγή 1988, ζ. 4635, ζθέςε 22, ηεο
25.4.1996, C-87/94, Δπηηξνπή θαηά Βειγίνπ, πιινγή 1996, ζ. Ι-2043, ζθέςε
54, ηεο 18.10.2001, C-19/00, SIAC Construction, πιινγή 2001, ζ. Ι-7725,
ζθέςεηο 41 θαη 42 θαη ηεο 4.12.2003, C-448/01. EVN AG, Wienstrom GmbH, κε
δεκνζηεπζείζα αθόκε ζηε πιινγή, ζθέςεηο 56 έσο 58 πξβι., επίζεο Δ.Α. ηΔ
532/2004, 471-2/2000, 449/2000). Σνύησλ δνζέλησλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε
αζάθεηα απηή ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, αλαθνξηθά κε ηνλ εάλ ε ππόςε
«Τπεύζπλε Γήισζε», έπξεπε λα θαηαηεζεί ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο ή ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, δελ δύλαηαη λα εξκελεπζεί ζε βάξνο ηνπ θαιόπηζηνπ
ηξίηνπ δηαγσληδόκελνπ (Α.Δ.Π.Π. 273/2018).
38. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ν πέκπηνο ιόγνο ηεο Πξνζθπγήο ζα
πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λόκσ θαη νπζία αβάζηκνο.
39. Δπεηδή, κε έθην ιόγν ηεο Πξνζθπγήο ε πξνζθεύγνπζα αλαθέξεη
όηη αλαθέξεη όηη ε θαηαηεζείζα από ηελ εηαηξεία […] εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο δελ είλαη ζύκθσλε κε ηνλ ππόδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο (ζει. 73 – 74
ηεο Γηαθήξπμεο), θαζώο δελ πεξηιακβάλεηαη ε θξάζε «ε ηπρόλ επαλάιεςή
ηνπ» θαη ην θείκελν «θαζ’ όιν ην ρξόλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεύζεώο ηεο
θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγύεζεο θαιήο
εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε
απηήλ» θαη εθ ηεο κε πξνζήθνπζαο θαηάζεζήο ηεο ζεσξείηαη σο κεδέπνηε
θαηαηεζείζα, ζε θάζε πεξίπησζε ε Γηαθήξπμε απαηηνύζε ηελ αλαγξαθή ηνπ
αλσηέξσ θεηκέλνπ γηα λα θαζνξηζηεί, έζησ θαη πεξηγξαθηθώλ ην ρξνληθό
δηάζηεκα επζύλεο ησλ πξνζθεξόλησλ θαη λα δεζκεπηεί ε ηξάπεδα θαη ν
πξνζθέξσλ πξνο ηνύην.
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40. Δπεηδή, ζηνλ όξν 2.2.2 «Εγγχεζε ζπκκεηνρήο» νξίδεηαη όηη
«2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο,

θαηαηίζεηαη

(πξνζθέξνληεο),

απφ

εγγπεηηθή

ηνπο

ζπκκεηέρνληεο

επηζηνιή

ζπκκεηνρήο,

νηθνλνκηθνχο
χςνπο

2%

θνξείο
επί

ηεο

πξνυπνινγηζζείζαο ζπλνιηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ
γηα ηα νπνία ζα ππνβιεζεί πξνζθνξά απφ ηνπο ππνςεθίνπο. (Τπφδεηγκα
εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI). ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηελ έλσζε. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα
(30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5
ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί,
πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ
ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο
…».
41. Δπεηδή, από ηε ζεώξεζε ηεο

θαηαηεζείζαο Δγγπεηηθήο

Δπηζηνιήο πκκεηνρήο κε αξηζ. LD/18226/00001/ 14.08.2018 ηεο […] Bank θαη
ηε ζπγθξηηηθή επηζθόπεζή ηνπ κε ην Τπόδεηγκα εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ
Παξαξηήκαηνο VI, πξνθύπηεη όηη δελ πεξηιακβάλεηαη νη θξάζεηο «ε ηπρφλ
επαλάιεςή ηνπ» θαη «θαζ’ όιν ην ρξόλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεύζεώο
ηεο θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγύεζεο θαιήο
εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε
απηήλ». Δληνύηνπο, ξεηώο νξίδεηαη ζε απηήλ όηη ηζρύεη έσο ηελ 29ε
επηεκβξίνπ 2019 (29.09.2019), ήηνη ιήγεη ζε ρξόλν θαηά πνιύ κεηαγελέζηεξν
από ηνλ νξηδόκελε ζηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ όξνπ 2.2.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο, ε
νπνία ζέηεη σο ρξόλν ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο κεηά ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο, ππεξθαιύπηνληαο ηνλ νξηδόκελν από ηε Γηαθήξπμε
ρξόλν ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη θαηαιακβάλνληαο, ησ όληη, ηνλ
ρξόλν κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.
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42. Δπεηδή θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηόο θαη ν
ηζρπξηζκόο ηεο παξεκβαίλνπζαο, […], όηη ε ελ ιόγσ απόθιηζε ηεο θαηαηεζείζαο
εγγπεηηθήο

επηζηνιήο

από

ην

Τπόδεηγκα

εγγπεηηθήο

ζπκκεηνρήο

ηνπ

Παξαξηήκαηνο VI ηεο Γηαθήξπμεο ζπληζηά «επνπζηώδε γισζζηθήο απόθιηζε»
πνπ νπδόισο δύλαηαη λα νδεγήζεη ζην απαξάδεθην ηεο πξνζθνξάο, εθόζνλ
δελ πξνθύπηεη παξαβίαζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Δ.Α. ηΔ
654/2011, ΓΔθΑζ 641/2013, ΑΔΠΠ 198/2018), δνζέληνο όηη απηή θαιύπηεη ηελ
νξηζκέλε πεξίνδν ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. Πεξαηηέξσ, ε ππόςε
πιεκκέιεηα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε δεθηηθή ζπκπιεξώζεσο, αθνύ σο
πξνειέρζε πξόθεηηαη γηα επνπζηώδε ιεθηηθή απόθιηζε, δπλάκελε λα δηνξζσζεί
θαη’ άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κάιηζηα κε ηελ ππνρξέσζε ηεο
αλαζέηνπζαο

αξρήο,

θαηά

δέζκηα

αξκνδηόηεηα,

όπσο

θαιέζεη

ηελ

παξεκβαίλνπζα λα ζπκπιεξώζεη απηήλ, πξνηνύ απνθιείζεη ηελ πξνζθνξά ηεο,
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ πξναλαθεξόκελνπ άξζξνπ.
43. Δπεηδή, ηνύησλ νύησο ερόλησλ, πξνθύπηεη όηη λνκίκσο έγηλε
απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […] θαη ήδε παξεκβαίλνπζαο, σο
πιεξνύζα ην Νόκν θαη ηε Γηαθήξπμε θαηά ηα πξνιερζέληα, απνξξηπηνκέλσλ
ησλ ιόγσλ πνπ πξνβάιινληαη πεξί ηνπ αληηζέηνπ κε ηελ ππό θξίζε Πξνζθπγή
απαξάδεθησλ, λόκσ θαη νπζία αβάζηκσλ.
44. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππό θξίζε Πξνζθπγή ζα πξέπεη λα
απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε, λόκσ θαη νπζία αβάζηκε.
45. Δπεηδή, ύζηεξα από ηελ πξνεγνύκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεύγνπζα πνζνύ 780,82 € (ειεθηξνληθό παξάβνιν κε θσδηθό
237504622958 1203 0065), πξέπεη λα θαηαπέζεη, θαηά ην πνζό ησλ 624,66 €
ζύκθσλα κε ην άξζξν 363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ
Π.Γ. 39/2017 θαη λα επηζηξαθεί ην πνζό ησλ 156,16 €, ήηνη θαηά ην κέξνο ηνπ
επί πιένλ ηνπ λνκίκσο απαηηνύκελνπ θαηαβιεζέληνο, ζύκθσλα κε ηα όζα
αλαιπηηθώο εθηέζεθαλ αλσηέξσ ζηε ζθέςε 2 ηεο παξνύζαο.
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Για ηοσς λόγοσς ασηούς

Απνξξίπηεη ηελ Πξνζθπγή.
Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβόινπ (ειεθηξνληθό
παξάβνιν κε θσδηθό 237504622958 1203 0065), πνζνύ εμαθνζίσλ είθνζη
ηεζζάξσλ επξώ θαη εμήληα έμη ιεπηώλ (624,66 €) θαη ηελ επηζηξνθή πνζνύ
εθαηόλ πελήληα έμη επξώ θαη δέθα έμη ιεπηώλ (156,16 €).

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2018 θαη εθδόζεθε ζηηο 26
Ννεκβξίνπ 2018.

H Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Νεκηαρία – Πηνελόπη Σαμανίδη

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα
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