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Η
ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

πλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 25.04.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε:
Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη
Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 22.03.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ.) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή,
κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 286/23.03.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ
εδξεχεη ζην Βφιν, νδφο Λαξίζεο, αξ. 196, φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 26/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ […], θαη’ απνδνρήλ ησλ ππ’ αξηζ. 1718/13.03.2018 Πξαθηηθνχ 1 θαη
1719/13.03.2018
923/08.02.2018
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Πξση.

ειεθηξνληθφο

δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο
ηνπ Γήκνπ […] θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ.
Σνπ Παξεκβαίλνληνο […], πνπ εδξεχεη ζηελ […] θαη ν νπνίνο
θαηέζεζε

ηε

κε

Γεληθφ

Αξηζκφ

Καηάζεζεο

(ΓΑΚ)

-

Αξρή

Δμέηαζεο

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)ΠΑΡ 133/23.03.2018 Παξέκβαζε.
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ
αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο θαηά ην ζθέινο πνπ κε απηή έγηλε
απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ έηεξνπ ζπλδηαγσληδφκελνπ, […] θαη θαηέζηε απηφο
πξνζσξηλφο αλάδνρνο γηα ηελ Οκάδα 9, Ληπαληηθά, ηνπ ππφ εμέηαζε
δηαγσληζκνχ, αλ θαη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη κε λφκηκε θαη παξαβηάδεη ην θείκελν
λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.
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Με ηελ Παξέκβαζή ηνπ, ν παξεκβαίλσλ αλαθέξεη φηη ε πξνζθνξά
ηνπ θαιχπηεη φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηε Γηαθήξπμε θαη
σο εθ ηνχηνπ αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο ππφ θξίζε Πξνζθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε
ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο σο άλσ απφθαζεο, θαηά ην ζθέινο πνπ κε
απηήλ θξίζεθε σο παξαδεθηή θαη λφκηκε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ππφ θξίζε
δηαγσληζκφ.

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
θέθηεθε θαηά ην Νφκν
1. Δπεηδή, ν Γήκνο Αγηάο […] κε ηελ ππ’ αξηζ. Πξση. 923/08.02.2018
Γηαθήξπμε ηνπ πξνθήξπμε αλνηθηφ, δεκφζην, ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη
ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ […] θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ,
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 199.419,42 € πιένλ Φ.Π.Α., ε νπνία
θαη θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεµνζίσλ πµβάζεσλ
(Κ.Η.Μ.∆Η.) ζηηο 09.02.2018, θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο

Ηιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(Δ..Η.∆Η..)

ζηηο

09.02.2018, φπνπ έιαβε πζηεµηθφ Αξηζµφ α/α 54222.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν
παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ.
1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ198075888958
0521 0014), πνζνχ 600,00 €, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ
πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο
πνπ αζθείηαη ε ππφςε Πξνζθπγή θαη ζπκκεηέρεη ε πξνζθεχγνπζα, ήηνη γηα ηελ
Οκάδα 9, Ληπαληηθά, εθηηκψκελεο αμίαο 12.000,00€, ελψ, πξνζέηη, ζχκθσλα κε
ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ην χςνο ηνπ παξαβφινπ δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ.
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3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα 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 δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
(πξνκήζεηα), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 199.419,42 € ρσξίο
Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξφλνπ
δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ
Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ
Βηβιίνπ IV Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο Α.Δ.Π.Π.
5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρεη θαηαηεζεί
εκπξνζέζκσο ζχκθσλα 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 φηη ε πξνζβαιιφκελε
αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ..Η.ΓΗ. ζηηο
16.03.2018, νπφηε θαη έιαβαλ γλψζε απηήο νη ζπκκεηέρνληεο θαη ε
Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή αζθήζεθε ζηηο 22.03.2018.
6. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη κε πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ ε
πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 26/2018 απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αγηάο […], θαη’ απνδνρήλ ησλ ππ’ αξηζ.
1718/13.03.2018 Πξαθηηθνχ 1 θαη 1719/13.03.2018 Πξαθηηθνχ 2, αλαθνξηθά κε
ηελ ππ’ αξηζ. Πξση. 923/08.02.2018 Γηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ
θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ […] θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ
πξνζψπσλ,

αηηνχκελε

ηελ

αθχξσζε

ηεο

αλσηέξσ

πξνζβαιιφκελεο.

Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηελ Πξνζθπγή ηεο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, ε
πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη έρεη
ππνβάιιεη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηεο θαη εχινγα πξνζδνθά
λα ηεο αλαηεζεί ε ελ ιφγσ ζχκβαζε, ηζρπξηδφκελε φηη έρεη ππνζηεί δεκία απφ
ηελ πξνζβαιιφκελε εθηειεζηή πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε
ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζην βαζκφ πνπ ε πξνζβαιιφκελε
παξαλφκσο έθξηλε σο απνδεθηή ηελ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο […] θαη
αλαθήξπμε απηφλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.
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7. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη ζηε λφκηκε πξνζεζκία, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 362 παξ.1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 7 ηνπ Π.Γ.39/2017
παξεκβαίλεη ν ζπκκεηέρσλ […], αθνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή θνηλνπνηήζεθε ζηνλ
παξεκβαίλνληα ζηηο 23.03.2018, νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10ήκεξε
πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο θαη ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε
απζεκεξφλ, ν παξεκβαίλσλ, δε, έρεη πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη,
αθνχ επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ νπνία έρεη γίλεη
απνδεθηή ε πξνζθνξά ηνπ θαη έρεη θαηαζηεί πξνζσξηλφο αλάδνρνο. Η ελ ιφγσ
Παξέκβαζε, θαίηνη δελ έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ.
39/2017 γηα ηελ άζθεζε απηήο, παξαδεθηψο αζθείηαη, αθνχ απφ ηελ
επηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνθχπηεη φηη απηή δελ απφζρεη θαηά ην
νπζηψδεο κέξνο ηεο απφ ηα πξνδηαηππσκέλα πεδία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
εληχπνπ, γεγνλφο πνπ ζεξαπεχεη ηελ έιιεηςε ρξήζεο απηνχ, ζην κέηξν πνπ ε
ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ δελ απαηηείηαη απφ ην Νφκν επί πνηλή
απαξαδέθηνπ (ΓΔΦΚνκνηελήο Ν39/2017, ΑΔΠΠ 264/2018, 47/2018, 97/2017
θ.α.).
8. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 2325/30.03.2018 έγγξαθφ ηεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηεο επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο.
9. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «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,
ην

άξζξν

367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη φηη: «1. Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη

αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη
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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. Eπηπξνζζέησο θαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 «1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο
αληηκεησπίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηζφηηκα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαη
ελεξγνχλ κε δηαθάλεηα, ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακνηβαίαο
αλαγλψξηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ ηδησηψλ, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο». Πεξαηηέξσ, ην
άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. ηα΄ ηνπ ίδηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεη φηη: «…. Σα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, πιελ ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63 θαη ηεο
πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62 ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πεξηέρνπλ ηδίσο: ……… ηα) ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά (πξνδηαγξαθέο), ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ,
ππεξεζηψλ ή έξγσλ, ηνλ ηξφπν ηεο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο δηαζθάιηζεο
ηεο πνηφηεηαο, ηελ πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ηνλ ηφπν θαη
ρξφλν εθηέιεζεο, θαζψο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά, αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο…». χκθσλα κε ην άξζξν 54 παξ. 2 « …. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
εμαζθαιίδνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο

ζχκβαζεο

θαη

δελ

έρνπλ

σο

απνηέιεζκα

ηε

δεκηνπξγία

αδηθαηνιφγεησλ εκπνδίσλ ζην άλνηγκα ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζηνλ
αληαγσληζκφ …». Σέινο, ην άξζξν 91 (Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ) ηνπ Ν.
4412/2016 νξίδεη φηη «1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε,
πξνζθνξά: α) Ζ νπνία απνθιίλεη απφ ηα άξζξα 92 έσο 100, θαη 102 έσο 104 ή
ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη
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ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο …».
10. Δπεηδή, ζηε ζει. 8 ηεο Γηαθήξπμεο αλαθέξεηαη ζηελ Οκάδα 9,
Ληπαληηθά, σο ππφ πξνκήζεηα είδνο κε α/α 9.1 ην «Λάδη πεηξειαηνθηλεηήξσλ
SAE 15W-40 (S.H.P.D.)» θαη κε α/α 9.2 «Λάδη πεηξειαηνθηλεηήξσλ SAE 20W50». Πεξαηηέξσ ζηε δηάηαμε 2.2.4.2 (Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα)
νξίδεηαη φηη «δ) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ΟΜΑΓΑ (9)- Ληπαληηθά ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ επηπιένλ: 1. θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ ή ζειίδσλ βηβιίνπ
απνδνρήο Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ θνξέα, εκεδαπήο ή
αιινδαπήο (ίδξπκα, εξγαζηήξην, εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην θ.α.) θαηαζθεπαζηή
κεραλψλ ή παξαζθεπαζηή ιηπαληηθψλ, κε ηα νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε
ιηπαληηθφ ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο κε αξηζκφ 2/2018 κειέηεο
ηνπ Γήκνπ Αγηάο. 2. έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ
θαηάινγν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.». Πεξαηηέξσ ζην
άξζξν 2.4.3 (Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή
Πξνζθνξά) θαη ζην κέξνο 2.4.3.1 απηνχ, νξίδεηαη φηη «Σα ζηνηρεία θαη
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: … δ) ην Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ
Παξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε,
δεδνκέλνπ φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ
ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο …». Δπέθεηλα ζην άξζξν
2.4.6 (Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ) νξίδεηαη φηη «H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη
εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ),
2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν
θαθέισλ

δηθαηνινγεηηθψλ

ζπκκεηνρήο,

ηερληθήο

πξνζθνξάο),

2.4.4.

(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
6
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νηθνλνκηθψλ

πξνζθνξψλ),

2.4.5.

(Υξφλνο

ηζρχνο

πξνζθνξψλ),

3.1.

(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο … ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη
ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο
παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο». Σέινο, ζην έληππν
11. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. 1410/ 02.03.2018 έγγξαθφ ηεο κε ηίηιν
«Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ Οκάδα 9: Ληπαληηθά ηνπ Αλνηθηνχ Ηιεθηξνληθνχ
Γηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ: 54222 γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ
θαη ιηπαληηθψλ» ε αλαζέηνπζα αξρή παξείρε ηηο δηεπθξηλίζεηο φηη «Καηφπηλ
ππνβνιήο εξσηεκάησλ απφ ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ
αθνξνχλ

ζηελ

ΟΜΑΓΑ

9:

Ληπαληηθά

ηεο

δηαγσληζηηθήο

δηαδηθαζίαο,

δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη: Α. χκθσλα κε δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα ηνπ Γ.Υ.Κ.:
«ην ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ιηπαληηθψλ θαηά API – κε εμαίξεζε ηελ
πξνδηαγξαθή

CF-2

–

θάζε

επφκελε

πξνδηαγξαθή

ππεξθαιχπηεη

ηελ

πξνεγνχκελε, θαηαξγεκέλε ή κε. ην ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ιηπαληηθψλ
θαηά ACEA, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζεηξέο Α, Β, Δ θαη C, θάζε κεηαγελέζηεξε
πξνδηαγξαθή κηαο ζεηξάο, ππεξθαιχπηεη-αληηθαζηζηά, κηα θαηαξγεκέλε ηεο ίδηαο
ζεηξάο. Δπνκέλσο, πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά, πνπ θαιχπηνπλ κεηαγελέζηεξε
πξνδηαγξαθή απφ ηε δεηνχκελε ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ζην
ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο ιηπαληηθψλ θαηά API ή θαηά ACEA, γίλνληαη
απνιχησο απνδεθηά.

Β. Ζ θπξίαξρε απαίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ

απνδεθηά ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, είλαη λα
θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα θάζε είδνο.
πγθεθξηκέλα νξίδεηαη: «Θα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. Σα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά
ζα πξέπεη – επί πνηλή απνθιεηζκνχ- λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο
δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα θάζε είδνο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα
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ηνπ Γ.Υ.Κ., ηελ ΚΤΑ 526/2005 (ΦΔΚ 630/Β/20005), θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ.
13/2016 Πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Κιηκάθην Σ΄ δηεπθξηλίδεηαη φηη
γίλνληαη απνδεθηά φια ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο, αλεμαξηήησο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ
παξαγσγήο ηνπ θάζε ιηπαληηθνχ. Δίλαη γεγνλφο φηη εάλ έλα ιηπαληηθφ πιεξνί ή
φρη ηηο απαηηήζεηο κηαο πξνδηαγξαθήο θξίλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ σο
ηειηθφ πξντφλ θαη φρη απφ ηα ζπζηαηηθά πνπ ην απνηεινχλ. Δπνκέλσο, γίλνληαη
απνδεθηά ηφζν πξσηνγελή – εκηζπλζεηηθά – ζπλζεηηθά ιηπαληηθά, φζν θαη
ιηπαληηθά κε πξντφληα απφ αλαγελλεκέλα ειαηνιηπαληηθά, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζην Σεχρνο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ πεξί ηνπ φηη ηα ιηπαληηθά πξέπεη λα είλαη πξσηνγελή απνηειεί
επηζπκεηφ φξν θαη φρη πξνυπφζεζε πνπ ηίζεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ … Γ. Σν
ΛΑΓΗ

ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ

SAE

10W-40

αλαθέξεηαη

ζε

ιηπαληηθφ

βελδηλνθηλεηήξσλ θαη φρη πεηξειαηνθηλεηήξσλ (S.H.P.D.). ην Σεχρνο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ζει. 12) πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνδηαγξαθέο πνπ
πξέπεη λα θαιχπηεη (ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δεηνχκελεο) ην πξνζθεξφκελν
ιηπαληηθφ, σο εμήο: ΑCEA A3, B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 502.00, 505.00.
ην Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη εηδηθφηεξα ζηε γξακκή 9 ηνπ Πίλαθα 4.
Ληπαληηθά, εθ παξαδξνκήο αλαγξάθεηαη ε θξάζε: «(S.H.P.D.)» θαη δελ πξέπεη
λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο νηθ. θνξείο. Δ. Σν ΛΑΓΗ
ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ

SAE

20W-50

αλαθέξεηαη

ζε

ιηπαληηθφ

πεηξειαηνθηλεηήξσλ (S.H.P.D.) θαη φρη βελδηλνθηλεηήξσλ. ην Σεχρνο Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ζει. 12) πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνδηαγξαθέο πνπ
πξέπεη λα θαιχπηεη (ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δεηνχκελεο) ην πξνζθεξφκελν
ιηπαληηθφ, σο εμήο: ACEA A3/B3, A3/B4, E5, API CH-4/SJ, MB228.3, VOLVO
VDS-2, MAN M3275. Γελ γίλνληαη απνδεθηά ιηπαληηθά κε πξνδηαγξαθέο
ηζνδχλακεο κε κία απφ ηηο δεηνχκελεο, ρσξίο λα είλαη (S.H.P.D.) …».
12. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ε
δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ είλαη απζηεξψο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθφηεηαο),
ππφ ηελ έλλνηα φηη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ
απνιχησο ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαη δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα
8

Αριθμός απόθαζης: 376 / 2018

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν απηψλ, φπεξ
ζπλεπάγεηαη φηη θάζε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ
επαθφινπζν ην απαξάδεθην ηεο ππφςε πξνζθνξάο ή/ θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ
πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ δελ ζπλάδνπλ ζηηο παξαπάλσ επηηαγέο/
αξρέο.
13. Δπεηδή, επέθεηλα θαη θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία καο, δηεπθξηλίζεηο
πνπ παξέρνληαη επί φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο
πξάμεηο

θαη

εληάζζνληαη

ζην

θαλνληζηηθφ

πιαίζην

ηνπ

δηαγσληζκνχ,

ζπκπιεξψλνληαο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη (βι.
Ράηθν, Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζει. 338 – 339 κε αλαθεξνκέλε ζρεηηθή
λνκνινγία).
14. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη κε ηελ Πξνζθπγή ηεο φηη ε
πξνζθνξά ηνπ έηεξνπ δηαγσληδφκελνπ […] είλαη απαξάδεθηε, σο πξνο ηελ
Οκάδα 9, Ληπαληηθά, αθνχ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε κε α/α 9.1, «Λάδη
πεηξειαηνθηλεηήξσλ

SAE

15W-40

πεηξειαηνθηλεηήξσλ

SAE

20W-50

(S.H.P.D.)»,
(S.H.P.D.)»

θαη
πνπ

α/α
απηφο

9.2,

«Λάδη

πξνζέθεξε

αληίζηνηρα, ήηνη ην πξντφλ «Heavy Duty Power Tec 15W40» θαη «Heavy Duty
Power Tec 20W50», δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ην πξναλαθεξζέλ
ππ’ αξηζ. 1410/ 02.03.2018 έγγξαθφ δηεπθξηλίζεσλ, αθνχ δελ είλαη θαηεγνξίαο
S.H.P.D.
15. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ θαθέινπ ηεο
πξνζθνξάο ηνπ […] πξνθχπηεη φηη απηφο ππέβαιε κε ηελ ειεθηξνληθή
πξνζθνξά ηνπ, ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά», ην Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο Γηαθήξπμεο, φπσο απαηηνχληαλ απφ ηε δηάηαμε 2.4.3
(Πεξηερφκελα Φαθέινπ: ″Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά) ηεο
ππφςε Γηαθήξπμεο. Πεξαηηέξσ, πξνθχπηεη φηη ν ελ ιφγσ δηαγσληδφκελνο
ππέβαιε ζηνλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε» γηα ηελ
απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4.2 ηεο δηαθήξπμεο γηα
ηελ Οκάδα 9 α) θσηναληίγξαθα ηερληθψλ θπιιαδίσλ ηνπ παξαζθεπαζηή
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ιηπαληηθψλ γηα φια ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά, πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπηεί ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε
ιηπαληηθφ ζην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο κε αξηζκφ 2/2018 κειέηεο
ηνπ Γήκνπ […], β) έγθξηζε θπθινθνξίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ιηπαληηθψλ ζηνλ
θαηάινγν πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.
16.

Δπεηδή,

αλαθνξηθά

κε

ην

είδνο

κε

α/α

9.1

«ΛΑΓΙ

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ SAE 15W-40 (S.H.P.D.)» ν δηαγσληδφκελνο […]
πξνζέθεξε ην ιηπαληηθφ «Heavy Duty Power Tec 15W40» ηεο εηαηξίαο
INTRALUB, ζην ππνβιεζέλ Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο (γξακκή 1 ηνπ
Πίλαθα 4. Ληπαληηθά - Πξφζζεηα) ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη φηη θαιχπηεη ηηο εμήο
πξνδηαγξαθέο: API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL, ACEA E7/E5/E3/A3/B4-10, DHD1, ALLISON C-4, MB 228.3, MB 229.1, VOLVO VDS-3, DAF SHPD, RENAULT
RLD2,

MAN

M3275-1,

CES20072/76/77/78,

MTU

MACK

TYPEII,
Απφ

EO-N.

CAT
ηελ

ECF-1-2,
ππφςε

CUMMINS

αλαγξαθή

ησλ

πξνδηαγξαθψλ απηψλ πξνθχπηεη φηη πέληε απφ απηέο, ήηνη νη ACEA A3/B3,
A3/B4, E5, API CH-4, MB228.3 θαιχπηνπλ ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο απφ
ην Σεχρνο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ. πλεπψο,
πιεξνχηαη ν φξνο Β ηνπ εγγξάθνπ παξνρήο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ νξίδεη φηη « ...Β.
Ζ θπξίαξρε απαίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά ηα πξνζθεξφκελα
ιηπαληηθά θαηά ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, είλαη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία
απφ ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Σεχρνο
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα θάζε είδνο…».
17.

Δπεηδή,

πεηξειαηνθηλεηήξσλ

SAE

αλαθνξηθά
20W-50»

κε

ην

είδνο

(S.H.P.D.)»

ν

α/α

9.2,

δηαγσληδφκελνο

«Λάδη
[…]

πξνζέθεξε ην ιηπαληηθφ «Heavy Duty Power Tec 20W50» ηεο εηαηξίαο
INTRALUB, ζην ππνβιεζέλ Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο (γξακκή 1 ηνπ
Πίλαθα 4. Ληπαληηθά - Πξφζζεηα) ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη φηη θαιχπηεη ηηο εμήο
πξνδηαγξαθέο:

API

CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL,

ACEA

E7/E5/E3/A3/B4-10,

MACK EO-L/M+, DHD-1, DDC 93K215, MB 228.3/1, MB 229.1, RLD-2, VOLVO
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VDS/2/3, CCMC D4, CAT ECF-1/2, DAF SHPD, MAN M3275-1, ALLISON C-4,
MTU TYPE1/2, CUMMINS CES20072/76/77/78, DQC 3-10. Απφ ηελ ππφςε
αλαγξαθή ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ πξνθχπηεη φηη έμη απφ απηέο, ήηνη νη
ACEA A3/B3, A3/B4, E5, API CH-4/SJ, MB228.3, VOLVO VDS-2, MAN M3275
θαιχπηνπλ

ηηο

δεηνχκελεο

πξνδηαγξαθέο

απφ

ην

Σεχρνο

Σερληθψλ

Πξνδηαγξαθψλ ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ θαη ζπλεπψο, πιεξνχηαη ν φξνο Β ηνπ
εγγξάθνπ παξνρήο Γηεπθξηλίζεσλ πνπ νξίδεη φηη « ...Β. Ζ θπξίαξρε απαίηεζε,
πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά θαηά ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, είλαη λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δεηνχκελεο
πξνδηαγξαθέο,

φπσο

απηέο

πξνζδηνξίδνληαη

ζην

Σεχρνο

Σερληθψλ

Πξνδηαγξαθψλ γηα θάζε είδνο…».
18. Δπεηδή, φζνλ αθνξά ην πξνζθεξφκελν είδνο κε α/α 9.1, απφ ηε
ζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ πξνθχπηεη φηη γηα πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ «ΛΑΓΙ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ SAE 15W-40 (S.H.P.D.)» ππνβιήζεθαλ ην ηερληθφ
θπιιάδην ηεο εηαηξίαο INTRALUB, θαζψο θαη ε ππ’ αξηζ. 30/005/339/29-102013 έγθξηζε θαηαρψξεζεο απφ ην Γ.Υ.Κ., απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη νη
πξνδηαγξαθέο πνπ θαιχπηεη ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ είλαη απηέο πνπ
δειψζεθαλ θαη ζην Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο (πνπ θαηαηέζεθε θαηά ην
πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο) θαη ζπκκνξθψλνληαη
πιήξσο κε ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Δηδηθφηεξα, ζην ηερληθφ θπιιάδην ζην
πεδίν «Πεξηγξαθή» αλαγξάθεηαη: «Τςειήο πνηφηεηαο ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα
EURO -3/4/5 πεηξειαηνθηλεηήξεο ρσξίο θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ
(DPF), γηα ιεηηνπξγία ππφ ζθιεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Καηάιιειν θαη γηα
βελδηλνθηλεηήξεο».
19. Δπεηδή, φζνλ αθνξά ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ είδνο κε α/α
9.2, απφ ηε ζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ πξνθχπηεη φηη γηα πξνζθεξφκελν
ιηπαληηθφ «ΛΑΓΙ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ SAE 20W-50» ππνβιήζεθαλ ην
ηερληθφ θπιιάδην ηεο εηαηξίαο INTRALUB, θαζψο θαη ε ππ’ αξηζ. 30/005/487/1511-2013 έγθξηζε θαηαρψξεζεο απφ ην Γ.Υ.Κ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη νη
πξνδηαγξαθέο πνπ θαιχπηεη ην πξνζθεξφκελν ιηπαληηθφ είλαη απηέο πνπ
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δειψζεθαλ θαη ζην Έληππν Σερληθήο Πξνζθνξάο (πνπ θαηαηέζεθε θαηά ην
πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο) θαη ζπκκνξθψλνληαη
πιήξσο κε ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Δηδηθφηεξα ζην ηερληθφ θπιιάδην ζην
πεδίν «Πεξηγξαθή» αλαγξάθεηαη: «Τςειήο πνηφηεηαο ιηπαληηθφ θαηάιιειν γηα
EURO -3/4/5 πεηξειαηνθηλεηήξεο ρσξίο θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ
(DPF), γηα ιεηηνπξγία ππφ ζθιεξέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Καηάιιειν θαη γηα
βελδηλνθηλεηήξεο».
20. Δπεηδή, απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξείαο INTRALUB,
θαζψο θαη ηηο ππ’ αξηζ. 30/005/339/29-10-2013 θαη 30/005/487/15-11-2013
εγθξίζεηο θαηαρψξεζεο ηνπ Γ.Υ.Κ. γηα ηα πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά «ΛΑΓΙ
ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

SAE

15W-40

(S.H.P.D.)»

θαη

«ΛΑΓΙ

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΡΩΝ SAE 20W-50» πξνθχπηεη φηη πξνζθνκίδνληαη ηα
απαηηνχκελα απφ ηε Γηαθήξπμε έγγξαθα, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα
πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά «Heavy Duty Power Tec 15W40» θαη «Heavy Duty
Power Tec 20W50» είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε πεηξειαηνθηλεηήξεο
(S.H.P.D.) θαη ζπλεπψο πιεξνχληαη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαηά ηα
πξνιερζέληα γηα ηα είδε κε α/α 9.1, «Λάδη πεηξειαηνθηλεηήξσλ SAE 15W-40
(S.H.P.D.)», θαη α/α 9.2, «Λάδη πεηξειαηνθηλεηήξσλ SAE 20W-50 (S.H.P.D.)».
21. Δπεηδή, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ
εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ ήδε παξεκβαίλνληνο, […], πξνθχπηεη φηη απηφο
ππέβαιε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο
θαη ζπλεπψο λνκίκσο έγηλε απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηέζηε
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, αθνχ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Γηαθήξπμεο.
22. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή
ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε.
23. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 198075888958
0521 0014), πνζνχ 600,00 €, ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν
363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
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Για ηοσς λόγοσς ασηούς

Απνξξίπηεη ηελ ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.
Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ
παξάβνιν κε θσδηθφ198075888958 0521 0014), πνζνχ 600,00 €.

Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ
2018.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμμαηέας

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης

Νεκηάριος Α. Μερηινός
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