Αριθμός Απόφασης : 1010/2019

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 26 Aυγούστου 2019 με την εξής σύνθεση:
Πουλοπούλου Αγγελική Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου-Εισηγήτρια και
Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Μέλη, κατόπιν της με αρ. 8/2019 απόφασης της
Ολομέλειας της ΑΕΠΠ και της με αρ. 25/2019 Πράξης του Προέδρου της ΑΕΠΠ.
Για να εξετάσει την από 17/7/2019 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
910/19.7.2019 της εταιρείας με την επωνυμία

«............................», νομίμως

εκπροσωπουμένης.
Κατά του ............................και της υπ΄αριθµ. 167/2019 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ............................(της ληφθείσας επί του 3ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης της 22ης/8-7-2019 τακτικής συνεδρίασής της)
κατά το μέρος α) που απερρίφθη η προσφορά της και αποκλείστηκε από τη
περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία και β) που έκρινε τεχνικά αποδεκτή την
προσφορά

του οικονομικού φορέα «.............................» και αναδείχθηκε

Προσωρινός Ανάδοχος στο τμήμα Γ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ επιμέρους
εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 67.735,00 ευρώ, στο πλαίσιο του ανοικτού
διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

............................ΚΑΙ

ΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020, που προκηρύχθηκε με τη
με αρ. πρωτ. ............................ διακήρυξη εκτιμώμενης συνολικής άνευ ΦΠΑ
αξίας ευρώ 475.686.00 ευρώ.
Της παρεμβαίνουσας εταιρείας με την επωνυμία «.............................»,
νομίμως εκπροσωπουμένης.
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Η

συζήτηση

άρχισε

αφού

άκουσε

την Εισηγήτρια

Εμμανουέλα

Σωτηροπούλου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο

1.

Επειδή, με την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, η οποία

κατετέθη την 17/7/2019 στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με α/α συστήματος
............................, κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

και την 19/7/2019 η αναθέτουσα αρχή προέβη στην

προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της υπό
εξέταση προσφυγής στους λοιπούς ενδιαφερόμενους με μήνυμα μέσω του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, η προσφεύγουσα επιδιώκει όπως
ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 167/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
............................(της ληφθείσας επί του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
της 22ης/8-7-2019 τακτικής συνεδρίασής της) κατά το μέρος α) που απερρίφθη
η προσφορά της και αποκλείστηκε από τη περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία
και β) που έκρινε τεχνικά αποδεκτή την προσφορά
οικονομικού

φορέα

«.............................»

και

του παρεμβαίνοντα

αναδείχθηκε

Προσωρινός

Ανάδοχος στο τμήμα Γ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ επιμέρους εκτιμώμενης
άνευ ΦΠΑ αξίας 67.735,00 ευρώ, στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ............................ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020, που προκηρύχθηκε με τη με αρ. πρωτ.
............................ διακήρυξη εκτιμώμενης συνολικής άνευ ΦΠΑ αξίας ευρώ
475.686.00 ευρώ, και να αναδειχθεί η προσφεύγουσα προσωρινή ανάδοχος
των τμήματος Γ του ως άνω διαγωνισμού.
2.

Επειδή με την Παρέμβαση της η παρεμβαίνουσα αιτείται την

απόρριψη της υπό κρίση Προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλομένης απόφασης.
3.

Επειδή ο Δήμος ............................, ως αναθέτουσα αρχή, με την

με αριθμ. πρωτ. ............................ διακήρυξη, προκήρυξε διεθνή ηλεκτρονικό
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διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ............................ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 – 2020», με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
συνολικού

προϋπολογισμού

των

τριών

τμημάτων

589.850,64

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (καθαρή αξία 475.686,00 € και ποσό ΦΠΑ
114.164,64 €). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης απεστάλη για δημοσίευση
στην ΕΕΕΕ την 17-5-2019 και την 20-5-2019 δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με
Μοναδικό ΑΔΑΜ ............................ και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό α/α
............................. Στον ανωτέρω διαγωνισμό και συγκεκριμένα για το τμήμα Γ
για το οποίο ασκείται η υπό κρίση προσφυγή, έλαβαν μέρος δύο (2)
διαγωνιζόμενοι, ήτοι η προσφεύγουσα και η παρεμβαίνουσα.
4.

Επειδή με την υπ' αριθμ. 167/2019 απόφαση της Οικονοµικής

Επιτροπής του Δήµου ............................ (της ληφθείσας επί του 3ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης της 22ης/8-7-2019 τακτικής συνεδρίασής της)
επικυρώθηκε α) το πρακτικό από 21-6-19 της επιτροπής διεξαγωγής του υπόψη
ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο, σχετικά με το τμήμα
Γ(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΓΡΑ) του διαγωνισμού η επιτροπή γνωμοδότησε
υπέρ της συνέχισης της παρεμβαίνουσας ............................ στο επόμενο
στάδιο, που αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και υπέρ της
απόρριψης της προσφοράς της προσφεύγουσας με την αιτιολογία ότι «Α. Οι
προδιαγραφές από μέρος των προσφερόμενων λιπαντικών της εταιρείας
«............................» δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και
ενδεικτικά: 1. Το συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων SAE
20W/50 δεν πληροί τις προδιάγραφες: API CJ-4/CF-2/SN, ACEA E4. A3/B3,
A3/B4, M/B 229.1 GM 6085-M, FORD M2C-153C, VW 501.00/505.00, MAN
3277. 2. Το λάδι βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40 δεν
πληροί τις προδιάγραφες: A3/B4, GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-2, M/B 2283,
229.1, MAN271. 3. Το ειδικό λιπαντικό (βαλβολίνη-υδραυλικό) δεν πληροί τις
προδιαγραφές:

API

CG4/SF,

ACEA

E3.

4.

Αντί

του

λιπαντικού

πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40 προσφέρεται 15W/40. 5. Αντί του λιπαντικού
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πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/30 προσφέρεται 15W/40. 6. Το συνθετικό λάδι
βενζίνης και πετρελαίου SAE 5W/30 δεν πληροί τις προδιαγραφές: API CI4/SM, ACEA E7, A3/B3, A3/B4. Το έγγραφο της εταιρείας «............................»
με τα ενδεικτικά διαστήματα αλλαγής των λιπαντικών δεν είναι υπογεγραμμένο.
[…]»

και β)

το από /28-06-2019 πρακτικό αποσφράγισης της επιτροπής

διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η
επιτροπή ομοφώνως γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής της οικονομικής
προσφοράς της παρεμβαίνουσας για το Γ τμήμα της υπ’ αριθ. ............................
διακήρυξης

και υπέρ της ανάδειξης της ως προσωρινής αναδόχου του

οικονομικού φορέα: «.............................» με οικονομική προσφορά : τέσσερα
τοις εκατό (4%) έκπτωση επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι ποσό
οικονομικής προσφοράς 65.025,60€ πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση κοινοποιήθηκε
στην προσφεύγουσα και τους λοιπούς διαγωνιζόμενους την 8-7-2019 μέσω της
«επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
5.

Επειδή, για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής

έχει κατατεθεί, δεσμευθεί και πληρωθεί, κατ’ άρθρο 5 ΠΔ 39/2017 και 363 Ν.
4412/2016

το

νόμιμο

ηλεκτρονικό

παράβολο,

ήτοι

το

με

κωδικό

............................, ποσού 600,00 €.
6.

Επειδή η υπό κρίση Προσφυγή δεν έχει ασκηθεί με χρήση του

τυποποιημένου εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν.
4412/2016. Παρόλα αυτά, από την επισκόπηση του περιεχομένου της
προκύπτει ότι αυτή δεν απόσχει κατά το ουσιώδες μέρος της από τα
προδιατυπωμένα πεδία του τυποποιημένου εντύπου, μεταξύ των οποίων,
τουλάχιστον οι πραγματικοί και νομικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, περί
των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που κατά παράβαση
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας του
προκάλεσε ή ενδέχεται να του προκαλέσει ζημία, αλλά και σχετικό αίτημα,
γεγονός που θεραπεύει την έλλειψη χρήσης αυτού, στο μέτρο που η χρήση του
τυποποιημένου εντύπου δεν απαιτείται εκ του νόμου επί ποινή απαραδέκτου
ενώ επιπλέον, δεν πλήττεται με τη χρήση του συγκεκριμένου δικογράφου ο
δικαιολογητικός σκοπός της ανωτέρω διάταξης που είναι η επιτάχυνση της
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διαδικασίας ( ΕΑ ΣτΕ 251/2018, ΔΕφ Κομ 39/2017, AEΠΠ 946 /2019, ΑΕΠΠ
481,482/2018, 432/2018, AEΠΠ 156/2018, Α60/2018, 55/2018 178/2017,
156/2017, 149/2017, 97/2017, 21/2017).
7.

Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου

του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του ν.
4412/2016, η δε Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της Διακήρυξης
του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 και του
άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ως και κατά χρόνο αρμόδια, όπως
προκύπτει από το άρθρο 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
8.

Επειδή, η Προδικαστική Προσφυγή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα,

καθόσον κατατέθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα άρθρα 361 παρ. 1
περ. (α) του Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (α) του Π.Δ. 39/2017, ήτοι εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στην προσφεύγουσα, η οποία έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
(μέσω του ΕΣΗΔΗΣ) στις 8.7.2019.
9.

Επειδή, η Προσφεύγουσα με προφανές έννομο συμφέρον ασκεί

την υπό κρίση Προδικαστική της Προσφυγή αιτούμενη την ακύρωση της
προσβαλλόμενης πράξης, ως συμμετέχουσα στον επίδικο διαγωνισμό, της
οποίας η προσφορά για το Τμήμα Γ απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη
πράξη, με αποτέλεσμα να υφίσταται βλάβη από την απόρριψη της τεχνικής
προσφοράς της και από την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της
παρεμβαίνουσας για το τμήμα αυτό, η οποία, κατά τους ισχυρισμούς της
προσφεύγουσας, παραβιάζει τους όρους της Διακήρυξης. Σημειώνεται ότι,
βάσει της μέχρι πρόσφατα πάγιας νομολογίας, η προσφεύγουσα θα είχε έννομο
συμφέρον να προβάλει ισχυρισμούς κατά της προσφοράς άλλου συμμετέχοντος
στη διαγωνιστική διαδικασία, μόνο εφόσον ευδοκιμούσαν οι ισχυρισμοί της για
τον παράνομο αποκλεισμό της και, κατ’ εξαίρεση, μπορούσε εξαρχής να
προβάλει ισχυρισμούς κατά της προσφοράς άλλου οικονομικού φορέα,
επικαλούμενη τη διασφάλιση της αρχής του ενιαίου μέτρου κρίσης, εφόσον οι
προβαλλόμενοι λόγοι ήταν όμοιοι με τους λόγους για τους οποίους
απορρίφθηκε η δική της προσφορά. Σύμφωνα, ωστόσο, με την απόφαση
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30/2019 της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, η οποία μνημονεύει αποφάσεις
του ΔΕΕ που διευρύνουν την έννοια του εννόμου συμφέροντος: «[…] οριστικώς
αποκλεισθείς θεωρείται ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος είτε δεν εστράφη κατά της
πράξης αποκλεισμού του, περίπτωση προς την οποία εξομοιώνεται και η εκ των
υστέρων υποβολή παραιτήσεως από την τυχόν ασκηθείσα προδικαστική
προσφυγή ή το ασκηθέν ένδικο βοήθημα (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 144/2018), είτε
εστράφη μεν κατ’ αυτής, πλην, όμως, ο αποκλεισμός του κατέστη οριστικός, με
τη δημοσίευση απορριπτικής αιτήσεως ακυρώσεώς του αποφάσεως, η οποία,
κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιεβλήθη την ισχύ δεδικασμένου. Οριστικώς
αποκλεισθείς δεν θεωρείται, αντιθέτως, ο διαγωνιζόμενος του οποίου η
προδικαστική προσφυγή απερρίφθη μεν με απόφαση της Α.Ε.Π.Π., πλην, όμως,
δεν έχει παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση κατ’ αυτής αιτήσεως ακυρώσεως
ή αιτήσεως αναστολής του άρθρου 372 του ν. 4412/2016. Μη οριστικώς
αποκλεισθείς δεν θεωρείται, περαιτέρω, ο διαγωνιζόμενος, του οποίου αίτηση
για την αναστολή της απορριπτικής της προδικαστικής του προσφυγής
αποφάσεως της Α.Ε.Π.Π. απερρίφθη, καθ’ ον χρόνο δεν έχει απωλέσει το
δικαίωμα να ασκήσει κατά της πράξης αυτής αίτηση ακυρώσεως και δεν έχει
δημοσιευθεί οριστική απόφαση απορριπτική τυχόν ασκηθείσης αιτήσεως
ακυρώσεως. Προκειμένου, εξάλλου, να αναγνωρισθεί σε μη οριστικώς
αποκλεισθέντα

διαγωνιζόμενο

έννομο

συμφέρον

για

την

άσκηση

αποτελεσματικής προσφυγής κατά της αποφάσεως περί αποδοχής της
προσφοράς των λοιπών συνδιαγωνιζομένων του και περί αναθέσεως σε
κάποιον εξ αυτών της συμβάσεως, απαιτείται, επιπλέον, η τυχόν αποδοχή της
προσφυγής του, κατά το μέρος αυτό, να μην οδηγεί σε οριστική ματαίωση του
διαγωνισμού, σε αδυναμία, δηλαδή, επαναπροκηρύξεώς του, αλλ’ αντιθέτως να
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο κίνησης νέας διαδικασίας για την ανάθεση της
συμβάσεως (βλ. ΣτΕ ΕΑ 22/2018, πρβλ. και ΣτΕ ΕΑ 144/2018, 130/2018,
106/2018 και 408/2018). Αναγνωρίζεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στον
διαγωνιζόμενο που αποκλείσθηκε και προσέβαλε επικαίρως μεν, πλην,
ανεπιτυχώς τον αποκλεισμό του, έννομο συμφέρον να επιδιώξει δικαστικώς τον
αποκλεισμό των ανταγωνιστών του και τη ματαίωση της ανάθεσης σε αυτούς της
συμβάσεως, ως τέτοιας νοουμένης όχι μόνον της συμβάσεως, στη σύναψη της
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οποίας καταλήγει η προς ματαίωση διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και της
συμβάσεως, στην οποία θα καταλήξει ενδεχόμενη κίνηση νέας διαγωνιστικής
διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της νεότερης συμβάσεως
θα είναι, κατά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, όμοιο με αυτό της αρχικής και ότι
ο αποκλεισθείς θα μπορούσε να έχει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή του στην εν λόγω νέα διαγωνιστική διαδικασία (ΣτΕ ΕΑ 106/2018)
[…]». Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταστροφή της νομολογίας του
ΔΕΕ και του ΣτΕ στο εν λόγω ζήτημα, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, ακόμη και αν
κριθεί με την παρούσα ότι ο αποκλεισμός της προσφεύγουσας είναι νόμιμος,
μέχρι να καταστεί οριστικός, σύμφωνα με όσα εκτίθενται αναλυτικά ανωτέρω, η
προσφεύγουσα έχει έννομο συμφέρον να προβάλει αιτιάσεις κατά των
προσφορών των λοιπών διαγωνιζομένων, απορριπτομένου του αντίθετου
ισχυρισμού της παρεμβαίνουσας.
10.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 362 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και

του άρθρου 7 του ΠΔ 39/2017, η παρεμβαίνουσα κατέθεσε την 25-7-2019 στο
διαδικτυακό

τόπο

του

Εθνικού

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

με

Συστήματος

α/α

Ηλεκτρονικών

συστήματος

Δημοσίων

............................,

την

παρέμβαση της, σκοπεί δε στην απόρριψη της υπό κρίση Προσφυγής και στη
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, έχει δε προφανές έννομο
συμφέρον από την απόρριψη της υπό εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής,
αφού προδήλως ευνοείται από την επιβεβαίωση της απόρριψης της
προσφοράς της προσφεύγουσας ως η μόνη διαγωνιζόμενη της οποίας η
προσφορά κρίθηκε αποδεκτή, επιδιώκοντας όπως αναδειχθεί η ίδια οριστική
ανάδοχος για το τμήμα Γ του υπόψη διαγωνισμού.
11.

Επειδή, επομένως, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή και η

παρέμβαση παραδεκτά και νόμιμα φέρονται προς εξέταση ενώπιον του 1ου
Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.
12.

Επειδή με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα

υποστηρίζει ότι η κατατεθείσα από 14-6-2019 υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8
του Ν.1599/1986) της εταιρίας «............................», που απευθύνεται προς την
παρεμβαίνουσα εταιρεία «............................» και όχι στην αναθέτουσα αρχή
είναι παράνοµη και απαράδεκτη και παρανόµως ελήφθη υπόψη. Επιπλέον,
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υποστηρίζει ότι για το προϊόν µη τοξικό διάλυµα ουρίας, δεν κατέθεσε στην
αναθέτουσα αρχή δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, και ότι κατά παράβαση της
απαίτησης της διακήρυξης «Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να πληρούν τις
παρακάτω ανά είδος απαιτήσεις και τις αναγραφόµενες τεχνικές προδιαγραφές
44. Υγρά φρένων DOT 4. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: SAE J1704, SAE
J1703, ISO 4925, JIS K2233 45. Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστηµάτων µε
δείκτη ιξώδους >300 oC, σηµείο ανάφλεξης >150 oC, ενδεικτικού τύπου
Pentosin CHF 11S, Fuchs Titan ZH 4300 B ή αντίστοιχο. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: ISO 7308, PSA B712710, CITROEN, HITACHI, IVECO 18-1823
46. Πρόσθετο AdBlue Yψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυµα ουρίας (32,5%) για
την µείωση των εκποµπών καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου έως EURO VI.
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241» δεν κατέθεσε στην
αναθέτουσα αρχή τεχνικές προδιαγραφές. Όσον αφορά στην απόρριψη της
προσφοράς της προσφεύγουσας, υποστηρίζει ότι η προσβαλλοµένη απόφαση
εσφαλμένως δέχτηκε ότι « Το έγγραφο της εταιρείας ............................» µε τα
ενδεικτικά διαστήµατα αλλαγής των λιπαντικών δεν είναι υπογεγραµµένο», διότι
η

προσφεύγουσα

επίσηµα

έγγραφα

της

εταιρείας

παραγωγής

(............................) για καθένα από τα προσφερόµενα είδη, καθώς επίσης και
επίσηµο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής (............................) µε τίτλο
«ενδεικτικά διαστήµατα αλλαγής λιπαντικών», τα οποία φέρουν τα λογότυπα
της εταιρείας και έχουν εξαχθεί από το internet, και εποµένως νοµίµως δεν
φέρουν υπογραφές των αρµοδίων της εταιρείας, δεδοµένου µάλιστα του
γεγονότος ότι σε κανένα σηµείο της εν λόγω διακήρυξης δεν αναφέρεται ότι ως
επίσηµα έγγραφα της εταιρείας θεωρούνται όσα είναι υπογεγραµµένα. Τέλος,
υποστηρίζει ότι η προσβαλλομένη εσφαλμένως δέχθηκε ότι «1.το συνθετικό
λάδι πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων SAE 20W/50, δεν πληροί τις
προδιαγραφές: API CJ-4/CF-2/SN, ACEA E4, A3/B3, A3/B4, M/B 229.1 GM
6085-M, FORD M2C-153C,VW 501.00/505.00, MAN 3277 2. το λάδι
βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40, δεν πληροί τις
προδιαγραφές: A3/B4,GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-2, M/B2283, 229.1,
MAN271 3.το ειδικό λιπαντικό (βαλβολίνη -υδραυλικό), δεν πληροί τις
προδιαγραφές:

API

CG-4/SF,

ACEA
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πετρελαιοκινητήρων SAE 20w40 προσφέρεται 15w40 5.αντι του λιπαντικού
πετρελαιοκινητήρων SAE 15w30 προσφέρεται 15w40 6.το συνθετικό λάδι
βενζίνης και πετρελαίου SAE 5W/30 δεν πληροί τις προδιαγραφές API CI4/SM,ACEA E7,A3/B3,A3/B4» διότι οι προδιαγραφές των λιπαντικών της
εταιρείας ............................, που η προσφεύγουσα προσφέρει, υπερκαλύπτουν
τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
13.

Επειδή,

η

αναθέτουσα

αρχή

απόψεις της εμμένει στη

12088/26/07/2019

με

τις

υπ’

αρ.

προσβαλλόμενη

Πρωτ.

απόφαση

ισχυριζόμενη ότι η αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» έγινε λαμβάνοντας υπόψη τους
όρους της διακήρυξης, τις απαιτήσεις της συνταχθείσας μελέτης και τις
διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.1.3 της
διακήρυξης.
14.

Επειδή, η παρεμβαίνουσα εταιρεία απαντά στις αιτιάσεις της

προσφεύγουσας ισχυριζόμενη, ως προς τον πρώτο λόγο ότι από την μελέτη
απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, και όχι υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν
1599/86, στο δε άρθρο 8 του Ν1599/86, δεν απαγορεύεται σε κανένα σημείο η
Υπεύθυνη Δήλωση να απευθύνεται και σε εταιρείες ή σε φυσικό πρόσωπο.
Όσον

αφορά

τον

δεύτερο

λόγο,

σχετικά

με

τη

κατάθεση

τεχνικών

προδιαγραφών για τα υπ' αριθμ. 44, 45 και 46 λιπαντικά καθώς και Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας για το υπ' αριθμ. 46 προϊόν, αναφέρει ότι τα εν λόγω
λιπαντικά αναφέρονται μεν στην μελέτη της διακήρυξης, πλην όμως δεν
απαιτούντο ούτε από τον προϋπολογισμό της διακήρυξης ούτε έπρεπε να
κατατεθεί οικονομική προσφορά για τα εν λόγω λιπαντικά, σύμφωνα με το
έντυπο

οικονομικής

προσφεύγουσα

προσφοράς

της

διακήρυξης,

εξάλλου

ούτε

η

προσφέρει τα δεδομένα λιπαντικά. Συνεπώς ορθά δεν

κατέθεσε τεχνικά φυλλάδια για τα προαναφερόμενα λιπαντικά, τα οποία
προφανώς εκ παραδρομής, αναφέρονται στην μελέτη της διακήρυξης. Ως προς
την απόρριψη της προσφοράς της προεφύγουσας υποστηρίζει ότι η επιτροπή
το διαγωνισμού ορθά απέρριψε την τεχνική προσφορά της καθόσον τα
λιπαντικά που προσέφερε, σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίζεται η ίδια, ότι οι
προδιαγραφές των λιπαντικών της εταιρείας ………., υπερκαλύπτουν της
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απαιτήσεις της διακήρυξης καθόσον όπως προκύπτει από τα τεχνικά φυλλάδια
που έχει καταθέσει, δεν καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή. Ισχυρίζεται επιπλέον ότι δεν προσφέρει δύο λιπαντικά
αλλά προσφέρει διαφορετικά λιπαντικά, καθώς και ISO 14001:2015 και OHSAS
18001:2007 της παραγωγικής εταιρείας «............................».
15.

Επειδή, η Διακήρυξη που διέπει τον κρίσιμο Διαγωνισμό

προμηθειών αποτελώντας το κανονιστικό πλαίσιο αυτού και δεσμεύοντας τόσον
την αναθέτουσα αρχή όσον και τους διαγωνιζόμενους ορίζει «[…]2.1 Γενικές
πληροφορίες 2.1.1 Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 2 § 1 περιπτ. 14 του Ν.4412/2016 είναι
κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: της από 28-03-2019 ενιαίας μελέτης, όπως
συντάχθηκε

και

θεωρήθηκε

αρμοδίως

από

τη

Δ/νση

Καθαριότητας,

Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου ............................. η προκήρυξη, η
διακήρυξη,

το

Ευρωπαϊκό

Ενιαίο

Έγγραφο

Σύμβασης

(Ε.Ε.Ε.Σ.),

οι

συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας , η οικονομική προσφορά […]2.4 Κατάρτιση & περιεχόμενο
προσφορών 2.4.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τη συνταχθείσα μελέτη για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος/τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές
προσφορές[...]2.4.3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

–

Περιεχόμενα
ΤΕΧΝΙΚΗ

(υπο)φακέλου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(υπο)φάκελο

αυτό

περιλαμβάνονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία και συγκεκριμένα: α)Το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), […] β)Η εγγύηση συμμετοχής, […] γ)Η
τεχνική προσφορά, η οποία πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές της από 28-03-2019 ενιαίας μελέτης, περιγράφοντας ακριβώς
πως οι

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Η τεχνική

προσφορά περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα/δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών καθώς και τα
έγγραφα/δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά ISO) που αποδεικνύουν τη
συμφωνία της τεχνικής προσφοράς με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της
μελέτης.[…] 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών Η αναθέτουσα αρχή με βάση
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τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α)Η οποία δεν υποβάλλεται
εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στη διακήρυξη ή
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην προηγούμενη
παράγραφο. β)Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και συμπλήρωσή της,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016. […] ε)Η οποία
παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης. […].»Επιπρόσθετα, στην από 28 -3-2019 μελέτη
ορίζεται ότι «[…]Τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα μελέτη είναι:[…] Γ.
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΚΛΠ.

βενζινοκινητήρων

ΥΓΡΑ
SAE

1.

Συνθετικό

20W/50.

2.

λάδι

πετρελαιοκινητήρων

και

Λάδι

βενζινοκινητήρων

και

πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40. 3. Ημισυνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων SAE
10W/40. 4. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 ενισχυμένη με ειδικά πρόσθετα
(EP). 5. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90, ενισχυμένη με ειδικά πρόσθετα
(EP). 6. Βαλβολίνη υπερενισχυμένη με πρόσθετα ειδικών πιέσεως (EP) SAE
80W/90. 7. Βαλβολίνη SAE 85E/140, ενισχυμένη με πρόσθετα ειδικών πιέσεως
(EP). 8. Λιπαντικό ISO 32. 9. Λιπαντικό ISO 46. 10. Λιπαντικό ISO 68. 11.
Ενισχυμένο λιπαντικό αυτόματων μεταδόσεων κίνησης ΑTF. 12. Ειδικό
λιπαντικό (βαλβολίνη-υδραυλικό), κατάλληλο για μηχανήματα JCB SAE 10W/30.
13. Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40. 14. Γράσο λιθίου
NLGI 3. 15. Γράσο λιθίου NLGI 00. 16. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE
20W/40. 17. Λιπαντικό SAE 15W/30. 18. Υγρά φρένων DOT 4. 19. Συνθετικό
υγρό υδραυλικών συστημάτων. 20. Πρόσθετο AdBlue. 21. Αντιψυκτικόαντιθερμικό έτοιμο για χρήση. 22. Συνθετικό λάδι DIESEL ή βενζίνης SAE
10W/40. 23. Συνθετικό λάδι βενζίνης και πετρελαίου SAE 5W/30. 24. Συνθετικό
λάδι βενζινοκινητήρων SAE 5W/40. 25. Αντιβακτηριακό (βιοκτόνο) πρόσθετο
πετρελαίου. 26. Πρόσθετο βιοκαυσίμων. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να
δώσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Σε
κάθε περίπτωση η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών κάθε
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τμήματος. […]ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές τις
προμήθειας είναι:[…] Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα παράγονται από κλάσματα
πετρελαίου τα οποία θα είναι πρωτογενή ή θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει
από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών και πρέπει να έχουν τις
ιδιότητες ενός καλά διυλισμένου βασικού ελαίου (ΚΥΑ 526/2004 (ΦΕΚ
630/Β/2005), και τούτο θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση από την παραγωγική
εταιρεία. Θα έχουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα που δίδεται από το Γενικό
Χημείο του Κράτους, μετά την καταχώρησή τους στον κατάλογο που τηρεί η
Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου. Η έγκριση κυκλοφορίας θα
κατατίθεται,

επί

ποινή

αποκλεισμού

στα

δικαιολογητικά

της

τεχνικής

προσφοράς.[…] Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν επί ποινή
αποκλεισμού σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής τα λεπτομερή
φυσικά

και

χημικά

προαναφερόμενα

χαρακτηριστικά

ΦΕΚ

έτσι

ώστε

που
από

αναφέρονται
τα

αντίστοιχα

αναγραφόμενα

τυπικά

στα
και

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά επί των τεχνικών φυλλαδίων να πιστοποιείται η
συμμόρφωση των λιπαντικών με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ, καθώς και η
διάρκεια ζωής των λιπαντικών (διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες
λειτουργίας μηχανήματος έργου). Για το προϊόν μη τοξικό διάλυμα ουρίας, να
κατατεθεί Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.[…] Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει
να καταθέσουν προσφορά για όλα τα προϊόντα του και για όλες τις κατηγορίες
που αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο
προσφέρων την πλέον οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των
προϊόντων. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ανά είδος
απαιτήσεις και τις αναγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές: 27. Συνθετικό λάδι
πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων SAE 20W/50, το οποίο θα πληροί τις
προδιαγραφές: API CJ-4/CI-4/CF-4/CF-2/SN, ACEA E7/E4, A3/B3, A3/B4, M/B
228.31, M/B 229.1 GM 6085-M, FORD M2C-153C, VW 501.00/505.00, MAN
3277 28. Λάδι βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40, το
οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API CI-4/ CH-4/CF/CF-2/SL, ACEAE7,
A3/B4, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M, EO-N, DDC 93K214, CATERPILLAR,
ECF1A, ECF-2A, CUMMINS CES 20076,20077,20078, VOLVO VDS-2, M/B
2283, 229.1, MAN271 29. Ημισυνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10W/40, το
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οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API SL/CF, ACEA A3/B3,A3/B4,M/B
2291,VW 502.00/505.00 30. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 ενισχυμένη με
ειδικά πρόσθετα (EP) , η οποία θα καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές: API
GL-4/GL-5, MT-1, MILL-2105 D, ZF TE-ML01L/02L/06K, MAN 341 Z4,JCB, M/B
235.0, SAC J2360 31. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90, ενισχυμένη με ειδικά
πρόσθετα (EP) , η οποία θα καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές: API GL4/GL-5, MT-1, MILL-2105D, ZF TE-ML 01,02,05,12B,16F,17B,M/B235.6, MAN
342NL/ML, SCANIA STO 1:0, VOLVO 127310 32. Βαλβολίνη υπερενισχυμένη
με πρόσθετα ειδικών πιέσεως (EP) SAE 80W/90 ή SAE 85W/90. Θα καλύπτει
τις προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105 D, MAN 342N, VOLVO 97310,
M/B235.0, ZF TE-ML 05A/07A/12E/21B 33. Βαλβολίνη SAE 85E/140,
ενισχυμένη με πρόσθετα ειδικών πιέσεως (EP). Θα καλύπτει τις προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105 D, ZF TE-MIL 05A/06A/08A, M/B 235.0, MAN 342,
VOLVO 97310 34. Λιπαντικό ISO 32. Υδραυλικό λιπαντικό, υψηλής ποιότητας,
με υψηλό δείκτη ιξώδους, το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Ενισχυμένο με
αντισκωριακά, αντιοξειδωτικά, αvτιαφριστικά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα
υψηλών πιέσεων. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524, Part II HLP, ISO
6743/4 HM, MIL-L-24459, AFNOR NFE 48603 35. Λιπαντικό ISO 46. Υδραυλικό
λιπαντικό, υψηλής ποιότητας, με υψηλό δείκτη ιξώδους, το οποίο δεν θα
περιέχει

ψευδάργυρο.

Ενισχυμένο

με

αντισκωριακά,

αντιοξειδωτικά,

αvτιαφριστικά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: DIN 51524, Part II HLP, ISO 6743/4 HM, MIL-L-24459, AFNOR
NFE 48603 36. Λιπαντικό ISO 68. Υδραυλικό λιπαντικό, υψηλής ποιότητας, με
υψηλό δείκτη ιξώδους, το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Ενισχυμένο με
αντισκωριακά, αντιοξειδωτικά, αvτιαφριστικά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα
υψηλών πιέσεων. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524, Part II HLP, ISO
6743/4 HM, MIL-L-24459, AFNOR NFE 48603 37. Ενισχυμένο λιπαντικό
αυτόματων μεταδόσεων κίνησης ΑTF, και υδραυλικών συστημάτων κίνησης και
συστημάτων διεύθυνσης. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DEXRON III H-III G,
MERCOΝ, ALLISOΝ C-4, RENK MAN 339-E, MB 236.7, ZF TE-ML
02F/03D/11B/17C, CAT-TO- 2, VOITH 38. Ειδικό λιπαντικό (βαλβολίνηυδραυλικό), κατάλληλο για μηχανήματα JCB SAE 10W/30. Θα καλύπτει τις
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προδιαγραφές: API CG-4/SF, GL-4, ACEA E3, MIL-L-2105, DIN 51524 Part III
HVLP,ALLISON C-4, FORD M2C 159 B/C, NEW HOLLAND MAT 3525/3526,
JOHN DEERE J20C/J27 39. Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE
10W/40 ιδανικό για πετρελαιοκινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Θα
καλύπτει τις προδιαγραφές: API CI-4, ACEA E7/E6/E4, M/B 228.5, ALLISON C4, MAN 3477, MTU TYPE 3.1, VOLVO VDS-3 40. Γράσο λιθίου NLGI 3,
πολλαπλών χρήσεων, με ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP), με
θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από -30 oC έως +130 oC και σημείο στάξης
≥190 oC. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 KP3N-30, DIN 51502,
ASTM LB/GB, ISO 6743/9L-XC DHB3, MAN 283, DEF STAN 911712 41.
Γράσο λιθίου NLGI 00 αυτόματης λίπανσης σασμάν, ενισχυμένο με πρόσθετα
υψηλών πιέσεων (EP), με θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από -30oC έως
+130oC και σημείο στάξης ≥190 oC. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51502,
DIN51825, KP00N-30, DIN 51826, ISO6743/9L-XCDHB2, ASTM LG/BG, MAN
283, DEF STAN 911712 42. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40. Θα
πληροί τις προδιαγραφές: API CI-4/CG-4/CF2/CF/SL, ACEA E7, A3/B4, M.B
228.3, VOLVO VDS 2 , M/B 229.1 43. Λιπαντικό SAE 15W/30. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3 MIL-L- 2105, DIN 51524 Part
III HVLP, MF CMS M1139, JDM-J27, ZF TE-ML 06B, 07B 44. Υγρά φρένων
DOT 4. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: SAE J1704, SAE J1703, ISO 4925, JIS
K2233 45. Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με δείκτη ιξώδους >300 oC,
σημείο ανάφλεξης >150 oC, ενδεικτικού τύπου Pentosin CHF 11S, Fuchs Titan
ZH 4300 B ή αντίστοιχο. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: ISO 7308, PSA
B712710, CITROEN, HITACHI, IVECO 18-1823 46. Πρόσθετο AdBlue Yψηλής
καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας (32,5%) για την μείωση των εκπομπών
καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου έως EURO VI. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241 47. Αντιψυκτικό- αντιθερμικό έτοιμο για
χρήση, με βάση την αιθυλενογλυκόλη κατάλληλο για τη προστασία των
μεταλλικών μερών των συστημάτων ψύξης (χαλκός, χάλυβας, χυτοσίδηρος,
αλουμίνιο, καθώς και τα ελαστικά μέρη) Θερμοκρασία χρήσης -17 oC έως +105
oC. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: ASTM D-3306, Γ.Κ.Χ 349/12, BS 6580,
SAE J1034, JIS K 2234 48. Συνθετικό λάδι DIESEL ή βενζίνης SAE 10W/40 το

14

Αριθμός Απόφασης : 1010/2019

οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API: CK-4/CJ-4/CI-4, SN/SL, ACEA E9/E7,
MB 228.51 VOLVO VDS-3 49. Συνθετικό λάδι βενζίνης και πετρελαίου SAE
5W/30 το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API CI-4/SM, ACEA E7, A3/B3,
A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 504.00/507.00, MB 229.1 50. Συνθετικό λάδι
βενζινοκινητήρων SAE 5W/40.Λάδι χαμηλής τέφρας (Low SAPs) κατάλληλο για
σύγχρονους καταλυτικούς κινητήρες, πολυβάλβιδους με FUEL INJECTION
καθώς και για κινητήρες TURBO. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: API:
SN/SM/SL/CF, ACEA A3/B3,A3/B4, VW 502.00/505.00/507.00, M/B 229.31,
229.51, BMW Longlife 04,GM DEXOS 2 51. Αντιβακτηριακό (βιοκτόνο)
πρόσθετο πετρελαίου για αναλογία πρόσμειξης 1:1000, πυκνότητες έως 1g/ml
και σημείο ανάφλεξης >100 oC 52. Πρόσθετο βιοκαυσίμων (συντήρησηςκαθαριστικών κινητήρων diesel)». Τέλος, με το από 11 / 06 / 2019 - Αριθμ.
Πρωτ.:

15904

έγγραφο

της

αναθέτουσας

αρχής

με

θέμα

:Παροχή

διευκρινήσεων για το διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών
(Αριθμ. Πρωτ 134/10-05-2019), δίνονται στους διαγωνιζόμενους οι εξής
διευκρινήσεις: «Σε απάντηση

του

ανωτέρω σχετικού

που αφορά

τις

προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το με αριθμό 17 προϊόν (Λάδι μηχανής
SAE15W/30) διευκρινίζουμε ότι οι προδιαγραφές του δεδομένου λιπαντικού
είναι οι παρακάτω: API: CJ-4/CI-4/SM/SLκαι ACEAE9/E7.»
16.

Επειδή, από το παρατιθέμενο στην αμέσως προηγούμενη σκέψη

περιεχόμενο της

Διακήρυξης του ένδικου διαγωνισμού προκύπτει ότι οι

προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται με βάση τις
απαιτήσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη. Η διαδικασία των διαγωνισμών είναι
αυστηρώς τυπική, υπό την έννοια ότι οι προσφορές των διαγωνιζομένων
πρέπει να τηρούν απολύτως τους υποχρεωτικούς και δεσμευτικούς όρους της
διακήρυξης και να βρίσκονται σε συμφωνία με το κανονιστικό περιεχόμενο
αυτών, όπερ συνάγεται ότι σε περίπτωση απόκλισης της προσφοράς
διαγωνιζομένου

από

απαράβατους

όρους

της

διακηρύξεως

έχει

σαν

επακόλουθο το απαράδεκτο της υπόψη προσφοράς και την ακυρότητα των
πράξεων της αναθέτουσας αρχής που δεν συνάδουν στις παραπάνω επιταγές.
17.

Επειδή, η προσφορά της προσφεύγουσας απερρίφθη με την

αιτιολογία ότι «Α. Οι προδιαγραφές από μέρος των προσφερόμενων λιπαντικών
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της εταιρείας «............................» δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης
και ενδεικτικά: 1. Το συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων
SAE 20W/50 δεν πληροί τις προδιάγραφες: API CJ-4/CF-2/SN, ACEA E4.
A3/B3, A3/B4, M/B 229.1 GM 6085-M, FORD M2C-153C, VW 501.00/505.00,
MAN 3277. 2. Το λάδι βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40
δεν πληροί τις προδιάγραφες: A3/B4, GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-2, M/B
2283, 229.1, MAN271. 3. Το ειδικό λιπαντικό (βαλβολίνη-υδραυλικό) δεν πληροί
τις

προδιαγραφές:

API

CG4/SF,

ACEA

E3.

4.

Αντί

του

λιπαντικού

πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40 προσφέρεται 15W/40. 5. Αντί του λιπαντικού
πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/30 προσφέρεται 15W/40. 6. Το συνθετικό λάδι
βενζίνης και πετρελαίου SAE 5W/30 δεν πληροί τις προδιαγραφές: API CI4/SM, ACEA E7, A3/B3, A3/B4.»

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση

προσφυγή της αορίστως βάλλει κατά της ως άνω αιτιολογίας απόρριψης. Πιο
συγκεκριμένα η προσφεύγουσα ουδόλως προσδιορίζει πολλώ δε μάλλον
ουδόλως αντικρούει την εν λόγω αιτιολογία απόρριψης της προσφοράς της,
ισχυριζόμενη επί λέξει «Η προσβαλλοµένη απόφαση δέχθηκε επί λέξει τα εξής :
«1.το συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων SAE 20W/50,
δεν πληροί τις προδιαγραφές: API CJ-4/CF-2/SN, ACEA E4, A3/B3, A3/B4, M/B
229.1 GM 6085-M, FORD M2C-153C,VW 501.00/505.00, MAN 3277 2. το λάδι
βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40, δεν πληροί τις
προδιαγραφές: A3/B4,GLOBAL DHD-1, VOLVO VDS-2, M/B2283, 229.1,
MAN271 3.το ειδικό λιπαντικό (βαλβολίνη -υδραυλικό), δεν πληροί τις
προδιαγραφές:

API

CG-4/SF,

ACEA

E3

4.αντί

του

λιπαντικού

πετρελαιοκινητήρων SAE 20w40 προσφέρεται 15w40 5.αντι του λιπαντικού
πετρελαιοκινητήρων SAE 15w30 προσφέρεται 15w40 6.το συνθετικό λάδι
βενζίνης και πετρελαίου SAE 5W/30 δεν πληροί τις προδιαγραφές API CI4/SM,ACEA E7,A3/B3,A3/B4». Πλην όµως οι προδιαγραφές των λιπαντικών της
εταιρείας ............................, που η εταιρεία µας προσφέρει, υπερκαλύπτουν τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.» Με το γενικόλογο και αόριστο αυτό περιεχόμενο, η
προσφεύγουσα

ουδόλως στοιχειοθετεί

την

εσφαλμένη,

κατά

την ίδια,

αποδιδόμενη ως άνω έλλειψη της προσφοράς της παραπέμποντας σε κάποιο
συγκεκριμένο έγγραφο, τεχνικό φυλλάδιο, σημείο της τεχνικής προσφοράς της,
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αλλά αορίστως και αναπόδεικτα προβάλλει τον ισχυρισμό της. Εξάλλου, δεν
αντικρούει καθόλου τις αποδιδόμενες στην προσφορά της πλημμέλειες, δεν
παραπέμπει σε συγκεκριμένο σημείο της προσφοράς της, και δεν αποδεικνύει
με συγκεκριμένους ισχυρισμούς τα αντίθετα γενικόλογα υποστηριζόμενα από
την τελευταία. Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν δύναται με
το περιεχόμενο αυτό του υπό κρίση λόγου, να εξετάσει την τεχνική προφορά
της προσφεύγουσας, διότι με τον τρόπο αυτό θα θεράπευε την αοριστία του
περιεχομένου του προβαλλόμενου λόγου. Υπό τα δεδομένα αυτά, η εν λόγω
αιτίαση απορρίπτεται ως αόριστη απορριπτόμενου του λόγου αυτού της υπό
κρίση προσφυγής.
18.

Επειδή επιπλέον, η προσφορά της προσφεύγουσας απερρίφθη

και για τον πρόσθετο λόγο ότι «Το έγγραφο της εταιρείας «............................»
με τα ενδεικτικά διαστήματα αλλαγής των λιπαντικών δεν είναι υπογεγραμμένο.»
Από την επισκόπηση της υποβαλλόμενης στον υπό κρίση διαγωνισμό τεχνικής
προσφοράς της προσφεύγουσας προέκυψε ότι η τελευταία προς πλήρωση της
απαίτησης του όρου «Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν επί ποινή
αποκλεισμού σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής τα λεπτομερή
φυσικά

και

χημικά

προαναφερόμενα

χαρακτηριστικά

ΦΕΚ

έτσι

ώστε

που
από

αναφέρονται
τα

αντίστοιχα

αναγραφόμενα

τυπικά

στα
και

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά επί των τεχνικών φυλλαδίων να πιστοποιείται η
συμμόρφωση των λιπαντικών με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ, καθώς και η
διάρκεια ζωής των λιπαντικών (διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες
λειτουργίας

μηχανήματος

έργου).»

υπέβαλε

το

αρχείο

με

τίτλο

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιγραφή
«ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ», ήτοι Πίνακα των προσφερόμενων
λιπαντικών με τα αντίστοιχα διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού. Στον ως άνω
υποβαλλόμενο πίνακα εμφαίνεται το λογότυπο της εταιρείας ............................ ,
ήτοι της εταιρείας παραγωγής το οποίο άγει το Κλιμάκιο στην κρίση ότι το ως
άνω έγγραφο αποτελεί επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής και
επομένως προσκομίστηκε συμφώνως με τις ως άνω απαιτήσεις της
διακήρυξης. Και τούτο διότι,

πουθενά στη διακήρυξη δεν αναφέρεται ότι

προκειμένου να θεωρηθεί ένα έγγραφο επίσημο της εταιρείας παραγωγής,
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απαιτείται αυτό να είναι υπογεγραμμένο, πολλώ δε μάλλον στην προκείμενη
περίπτωση που αφενός απεικονίζεται εμφανώς το λογότυπο, αφετέρου το εν
λόγω έγγραφο έχει εξαχθεί από το ίντερνετ, ως βάσιμα υποστηρίζει η
προσφεύγουσα, και

η εγκυρότητα/γνησιότητα του εγγράφου παρίσταται

ευχερώς εξακριβώσιμη από δωρεάν και ευχερώς προσβάσιμη ιστοσελίδα.
Σημειώνεται δε ότι ούτε η αναθέτουσα αρχή ούτε η παρεμβαίνουσα αντικρούουν
την εν λόγω αιτίαση. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ασάφεια της διακήρυξης,
η οποια δεν μπορεί να ερμηνεύεται εις βάρος των διαγωνιζομένων, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή ήταν αυτή που όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα, ακριβώς
επειδή δημιουργεί εν τοις πράγμασι πλήρη αβεβαιότητα περί του τρόπου
υποβολής του εν λόγω εγγράφου, οι δε συνέπειες της ασάφειας αυτής
μπορούσαν, κατ’ επιταγή της αρχής της αναλογικότητας, αλλά και προς όφελος
του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο δεν εξυπηρετείται όταν η διαπιστωθείσα
ασάφεια οδηγεί στον αποκλεισμό της προσφεύγουσας, να αρθεί διά της
αποδοχής διευκρινίσεων ως προς τη γνησιότητα του εν λόγω εγγράφου. Εν
όψει αυτών, προκύπτει αβίαστα, ότι μη σύννομα και εκτός του κανονιστικού
πλαισίου της διακήρυξης απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας και ο
σχετικός λόγος της προσφυγής είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός.
19.

Επειδή, ωστόσο, ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων, η παραδοχή

της βασιμότητας του ως άνω λόγου, δεν ασκεί επίπτωση στο κύρος της
προσβαλλόμενης πράξης, και επομένως στην ουσιαστική βασιμότητα της
προσφυγής κατά το μέρους που βάλλει κατά της απόρριψης της προσφοράς
της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι η προσφορά της προσφεύγουσας
απορρίφθηκε, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά παραπάνω, για άλλους νόμιμους
λόγους και άρα το κύρος της πράξης, ως προς την απόρριψη της προσφοράς
της, δεν πάσχει ακυρότητα (ΣτΕ 2239/1970, 4698/1988).
20.

Επειδή, η παρεμβαίνουσα με την παρέμβαση της απαραδέκτως

προβάλλει επιπλέον λόγους απόρριψης της προσφοράς προσφεύγουσας και
τούτο διότι η Παρέμβαση, ασκείται για τη διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλόμενης με την Προδικαστική Προσφυγή πράξης, αποσκοπεί στην
απόκρουση της Προδικαστικής Προσφυγής και των λόγων που προβάλλονται
με την Προσφυγή και για το λόγο αυτί οφείλει να περιορίζεται στους λόγους που
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προβάλλει ο προσφεύγων και να τους αντικρούει επιδιώκοντας την ισχύ της
προσβαλλόμενης και όχι να εγείρει νομικά ή πραγματικά ζητήματα και τεχνικές
κρίσεις, που δεν έχουν εξεταστεί από την αναθέτουσα αρχή. Συνεπώς, η ως
άνω παρεμβαίνουσα, δε δικαιούται, όπως προβάλλει αυτοτελείς λόγους, πέραν
δηλαδή αυτών που προβάλλονται με την υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή,
αφού, κατά την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτέθηκαν
ανωτέρω,

η

ασκηθείσα

Προσφυγή,

καθορίζει

αντικειμενικά

όρια

της

Παρεμβάσεως.
21.

Επειδή σχετικά με τον πρώτο λόγο της προσφυγής, ως προς την

αποδοχή της περιληφθείσας στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς της
παρεμβαίνουσας

από

14-9-2019

υπεύθυνης

δήλωσης

της

εταιρείας

............................ γίνονται δεκτά τα ακόλουθα. Προς πλήρωση της απαίτησης
του όρου «Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα παράγονται από κλάσματα
πετρελαίου τα οποία θα είναι πρωτογενή ή θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει
από αναδιύλιση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών και πρέπει να έχουν τις
ιδιότητες ενός καλά διυλισμένου βασικού ελαίου (ΚΥΑ 526/2004 (ΦΕΚ
630/Β/2005), και τούτο θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση από την παραγωγική
εταιρεία.» η παρεμβαίνουσα υπέβαλλε το αρχείο με τίτλο «ΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ»,
ήτοι την από 14-6-2019 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ............................,
νομίμως υπογεγραμμένη, με το απαιτούμενο από τη διακήρυξη περιεχόμενο,
συμφώνως με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση
απευθύνεται στην παρεμβαίνουσα προς την οποία δηλώνει υπεύθυνα η
παραγωγός εταιρεία ότι «[…]Τα προσφερόμενα λιπαντικά είναι πρωτογενήσυνθετικά, θα παραχθούν από πρωτογενείς πρώτες ύλες (βασικά - πρόσθετα ),
στο εργοστάσιο της που είναι στη ............................, θέση .............................
Υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και έχουν την
έγκριση κυκλοφορίας από το Χημείο του Κράτους.[…]» συμφώνως με τους
όρους της διακήρυξης, στους οποίους εξ αντιδιαστολής πουθενά δεν
αναφέρεται ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να απευθύνεται προς την
αναθέτουσα αρχή, ως βάσιμα υποστηρίζει η παρεμβαίνουσα. Με βάση τα
προλεχθέντα, αβάσιμα προβάλλεται από την προσφεύγουσα ο δεύτερος αυτός
λόγος προσφυγής και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
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22.

Επειδή σχετικά με τον δεύτερο και τρίτο λόγο της προσφυγής, ως

προς την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας, γίνονται
δεκτά τα ακόλουθα. Από τους παρατιθέμενους στη σκέψη 15 της παρούσας
προκύπτει ότι η 28 -3-2019 μελέτη περιλαμβάνει τα είδη « Γ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΛΠ.
ΥΓΡΑ 1. Συνθετικό λάδι πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων SAE
20W/50. 2. Λάδι βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40. 3.
Ημισυνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10W/40. 4. Συνθετική βαλβολίνη SAE
75W/80 ενισχυμένη με ειδικά πρόσθετα (EP). 5. Συνθετική βαλβολίνη SAE
75W/90, ενισχυμένη με ειδικά πρόσθετα (EP). 6. Βαλβολίνη υπερενισχυμένη με
πρόσθετα ειδικών πιέσεως (EP) SAE 80W/90. 7. Βαλβολίνη SAE 85E/140,
ενισχυμένη με πρόσθετα ειδικών πιέσεως (EP). 8. Λιπαντικό ISO 32. 9.
Λιπαντικό ISO 46. 10. Λιπαντικό ISO 68. 11. Ενισχυμένο λιπαντικό αυτόματων
μεταδόσεων κίνησης ΑTF. 12. Ειδικό λιπαντικό (βαλβολίνη-υδραυλικό),
κατάλληλο για μηχανήματα JCB SAE 10W/30. 13. Συνθετικό λιπαντικό
πετρελαιοκινητήρων SAE 10W/40. 14. Γράσο λιθίου NLGI 3. 15. Γράσο λιθίου
NLGI 00. 16. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40. 17. Λιπαντικό SAE
15W/30. 18. Υγρά φρένων DOT 4. 19. Συνθετικό υγρό υδραυλικών
συστημάτων. 20. Πρόσθετο AdBlue. 21. Αντιψυκτικό- αντιθερμικό έτοιμο για
χρήση. 22. Συνθετικό λάδι DIESEL ή βενζίνης SAE 10W/40. 23. Συνθετικό λάδι
βενζίνης και πετρελαίου SAE 5W/30. 24. Συνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων SAE
5W/40. 25. Αντιβακτηριακό (βιοκτόνο) πρόσθετο πετρελαίου. 26. Πρόσθετο
βιοκαυσίμων.» . Επιπρόσθετα, η μελέτη αυτή αναφέρει τις ανά είδος απαιτήσεις
και τις αναγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα ως
άνω 26 υπό προμήθεια είδη

και συγκεκριμένα « 27. Συνθετικό λάδι

πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων SAE 20W/50, το οποίο θα πληροί τις
προδιαγραφές: API CJ-4/CI-4/CF-4/CF-2/SN, ACEA E7/E4, A3/B3, A3/B4, M/B
228.31, M/B 229.1 GM 6085-M, FORD M2C-153C, VW 501.00/505.00, MAN
3277 28. Λάδι βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων, SAE 15W/40, το
οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API CI-4/ CH-4/CF/CF-2/SL, ACEAE7,
A3/B4, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M, EO-N, DDC 93K214, CATERPILLAR,
ECF1A, ECF-2A, CUMMINS CES 20076,20077,20078, VOLVO VDS-2, M/B
2283, 229.1, MAN271 29. Ημισυνθετικό λάδι βενζινοκινητήρων SAE 10W/40, το
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οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API SL/CF, ACEA A3/B3,A3/B4,M/B
2291,VW 502.00/505.00 30. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/80 ενισχυμένη με
ειδικά πρόσθετα (EP) , η οποία θα καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές: API
GL-4/GL-5, MT-1, MILL-2105 D, ZF TE-ML01L/02L/06K, MAN 341 Z4,JCB, M/B
235.0, SAC J2360 31. Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W/90, ενισχυμένη με ειδικά
πρόσθετα (EP) , η οποία θα καλύπτει τις παρακάτω προδιαγραφές: API GL4/GL-5, MT-1, MILL-2105D, ZF TE-ML 01,02,05,12B,16F,17B,M/B235.6, MAN
342NL/ML, SCANIA STO 1:0, VOLVO 127310 32. Βαλβολίνη υπερενισχυμένη
με πρόσθετα ειδικών πιέσεως (EP) SAE 80W/90 ή SAE 85W/90. Θα καλύπτει
τις προδιαγραφές: API GL-5, MIL-L-2105 D, MAN 342N, VOLVO 97310,
M/B235.0, ZF TE-ML 05A/07A/12E/21B 33. Βαλβολίνη SAE 85E/140,
ενισχυμένη με πρόσθετα ειδικών πιέσεως (EP). Θα καλύπτει τις προδιαγραφές:
API GL-5, MIL-L-2105 D, ZF TE-MIL 05A/06A/08A, M/B 235.0, MAN 342,
VOLVO 97310 34. Λιπαντικό ISO 32. Υδραυλικό λιπαντικό, υψηλής ποιότητας,
με υψηλό δείκτη ιξώδους, το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Ενισχυμένο με
αντισκωριακά, αντιοξειδωτικά, αvτιαφριστικά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα
υψηλών πιέσεων. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524, Part II HLP, ISO
6743/4 HM, MIL-L-24459, AFNOR NFE 48603 35. Λιπαντικό ISO 46. Υδραυλικό
λιπαντικό, υψηλής ποιότητας, με υψηλό δείκτη ιξώδους, το οποίο δεν θα
περιέχει

ψευδάργυρο.

Ενισχυμένο

με

αντισκωριακά,

αντιοξειδωτικά,

αvτιαφριστικά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα υψηλών πιέσεων. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: DIN 51524, Part II HLP, ISO 6743/4 HM, MIL-L-24459, AFNOR
NFE 48603 36. Λιπαντικό ISO 68. Υδραυλικό λιπαντικό, υψηλής ποιότητας, με
υψηλό δείκτη ιξώδους, το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Ενισχυμένο με
αντισκωριακά, αντιοξειδωτικά, αvτιαφριστικά πρόσθετα καθώς και πρόσθετα
υψηλών πιέσεων. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51524, Part II HLP, ISO
6743/4 HM, MIL-L-24459, AFNOR NFE 48603 37. Ενισχυμένο λιπαντικό
αυτόματων μεταδόσεων κίνησης ΑTF, και υδραυλικών συστημάτων κίνησης και
συστημάτων διεύθυνσης. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DEXRON III H-III G,
MERCOΝ, ALLISOΝ C-4, RENK MAN 339-E, MB 236.7, ZF TE-ML
02F/03D/11B/17C, CAT-TO- 2, VOITH 38. Ειδικό λιπαντικό (βαλβολίνηυδραυλικό), κατάλληλο για μηχανήματα JCB SAE 10W/30. Θα καλύπτει τις
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προδιαγραφές: API CG-4/SF, GL-4, ACEA E3, MIL-L-2105, DIN 51524 Part III
HVLP,ALLISON C-4, FORD M2C 159 B/C, NEW HOLLAND MAT 3525/3526,
JOHN DEERE J20C/J27 39. Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE
10W/40 ιδανικό για πετρελαιοκινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Θα
καλύπτει τις προδιαγραφές: API CI-4, ACEA E7/E6/E4, M/B 228.5, ALLISON C4, MAN 3477, MTU TYPE 3.1, VOLVO VDS-3 40. Γράσο λιθίου NLGI 3,
πολλαπλών χρήσεων, με ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP), με
θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από -30 oC έως +130 oC και σημείο στάξης
≥190 oC. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51825 KP3N-30, DIN 51502,
ASTM LB/GB, ISO 6743/9L-XC DHB3, MAN 283, DEF STAN 911712 41.
Γράσο λιθίου NLGI 00 αυτόματης λίπανσης σασμάν, ενισχυμένο με πρόσθετα
υψηλών πιέσεων (EP), με θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από -30oC έως
+130oC και σημείο στάξης ≥190 oC. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 51502,
DIN51825, KP00N-30, DIN 51826, ISO6743/9L-XCDHB2, ASTM LG/BG, MAN
283, DEF STAN 911712 42. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/40. Θα
πληροί τις προδιαγραφές: API CI-4/CG-4/CF2/CF/SL, ACEA E7, A3/B4, M.B
228.3, VOLVO VDS 2 , M/B 229.1 43. Λιπαντικό SAE 15W/30. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3 MIL-L- 2105, DIN 51524 Part
III HVLP, MF CMS M1139, JDM-J27, ZF TE-ML 06B, 07B 44. Υγρά φρένων
DOT 4. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: SAE J1704, SAE J1703, ISO 4925, JIS
K2233 45. Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με δείκτη ιξώδους >300 oC,
σημείο ανάφλεξης >150 oC, ενδεικτικού τύπου Pentosin CHF 11S, Fuchs Titan
ZH 4300 B ή αντίστοιχο. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: ISO 7308, PSA
B712710, CITROEN, HITACHI, IVECO 18-1823 46. Πρόσθετο AdBlue Yψηλής
καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας (32,5%) για την μείωση των εκπομπών
καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου έως EURO VI. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241 47. Αντιψυκτικό- αντιθερμικό έτοιμο για
χρήση, με βάση την αιθυλενογλυκόλη κατάλληλο για τη προστασία των
μεταλλικών μερών των συστημάτων ψύξης (χαλκός, χάλυβας, χυτοσίδηρος,
αλουμίνιο, καθώς και τα ελαστικά μέρη) Θερμοκρασία χρήσης -17 oC έως +105
oC. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: ASTM D-3306, Γ.Κ.Χ 349/12, BS 6580,
SAE J1034, JIS K 2234 48. Συνθετικό λάδι DIESEL ή βενζίνης SAE 10W/40 το
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οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API: CK-4/CJ-4/CI-4, SN/SL, ACEA E9/E7,
MB 228.51 VOLVO VDS-3 49. Συνθετικό λάδι βενζίνης και πετρελαίου SAE
5W/30 το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές: API CI-4/SM, ACEA E7, A3/B3,
A3/B4, VW 502.00/505.00, VW 504.00/507.00, MB 229.1 50. Συνθετικό λάδι
βενζινοκινητήρων SAE 5W/40.Λάδι χαμηλής τέφρας (Low SAPs) κατάλληλο για
σύγχρονους καταλυτικούς κινητήρες, πολυβάλβιδους με FUEL INJECTION
καθώς και για κινητήρες TURBO. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: API:
SN/SM/SL/CF, ACEA A3/B3,A3/B4, VW 502.00/505.00/507.00, M/B 229.31,
229.51, BMW Longlife 04,GM DEXOS 2 51. Αντιβακτηριακό (βιοκτόνο)
πρόσθετο πετρελαίου για αναλογία πρόσμειξης 1:1000, πυκνότητες έως 1g/ml
και σημείο ανάφλεξης >100 oC 52. Πρόσθετο βιοκαυσίμων (συντήρησηςκαθαριστικών κινητήρων diesel)». Παρόλα αυτά, ενώ η μελέτη αναφέρει 26 υπό
προμήθεια είδη, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνει μόνο 23
από τα 26 ως αναφερόμενα είδη και συγκεκριμένα «1 Λάδι κινητήρων SAE
20W/50 συνθετικό σε δοχείο 20 λίτρων. 2 Λάδι κινητήρων SAE 15W/40
συνθετικό σε δοχείο 20 λίτρων . 3 Λάδι βενζινοκινητήρων ή GAS SAE 10W/40
ημισυνθετικό σε δοχείο 20 λίτρων API SL/CF, ACEA A3/B3,A3/B4,M/B
2291,VW 502.00/505.00 . 4 Λάδι σασμάν SAE75/80 συνθετικό σε δοχείο 20
λίτρων. 5 Συνθετικό Λάδι διαφορικού SAE 75/90 σε δοχείο 20 λίτρων API GL4/GL-5, MT-1, MIL-L2105D, ZF TE-ML 01,02,05,12B,16F,17B,M/B235. 6, MAN
342NL/ML, SCANIA STO 1:0, VOLVO 127310. 6 Λάδι διαφορικού SAE 80/90 ή
85/90 σε δοχείο 20 λίτρων API GL-5, MIL-L-2105 D, MAN 342N, VOLVO
97310, M/B235.0, ZF TE-ML 05A/07A/12E/21B. 7 Λάδι διαφορικού SAE 85/140
σε δοχείο 20 λίτρων. 8. Λάδι υδραυλικού Ν 32 σε δοχείο 20 λίτρων DIN 51524,
Part II HLP, ISO 6743/4 HM, MIL-L-24459, AFNOR NFE 48603. 9. Λάδι
υδραυλικού Ν 46 σε δοχείο 20 λίτρων DIN 51524, Part II HLP, ISO 6743/4 HM,
MIL-L-24459, AFNOR NFE 48603. 10 Λάδι υδραυλικού Ν 68 σε δοχείο 20
λίτρων . 11 Λάδι υδραυλικού AΤF D3 σε δοχείο 20 λίτρων. 12. Βαλβολίνη
υδραυλικού JCB 10/30. 13 Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE
10W/40 σε δοχείο 20 λίτρων . 14 Γράσσο λιθίου σε δοχείο των 25 κιλών (Νο3).
15 Γράσσο για αυτόματη λίπανση σασμάν . 16 Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE
20W/40 σε δοχείο 20 λίτρων . 17 Λάδι SAE 15W/30 σε δοχείο 20 λίτρων . 18
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Αντιψυκτικό έτοιμο για χρήση . 19 Λάδι συνθετικό SAE 10W/40 . 20 Λάδι
κινητήρα SAE 5W/30 συνθετικό σε δοχείο έως 5 λίτρα . 21 Λάδι κινητήρα SAE
5W/40 συνθετικό σε δοχείο 1 λίτρου . 22 Αντιβακτηριδιακό πρόσθετο
πετρελαίου. 23 Πρόσθετο βιοκαυσίμων . 24 Λοιπά σχετικά είδη που δεν
μπορούν να εκτιμηθούν», ήτοι δεν περιλαμβάνονται καθόλου τα υπό προμήθεια
είδη 44. Υγρά φρένων DOT 4. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: SAE J1704, SAE
J1703, ISO 4925, JIS K2233 45. Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με
δείκτη ιξώδους >300 oC, σημείο ανάφλεξης >150 oC, ενδεικτικού τύπου
Pentosin CHF 11S, Fuchs Titan ZH 4300 B ή αντίστοιχο. Θα καλύπτει τις
προδιαγραφές: ISO 7308, PSA B712710, CITROEN, HITACHI, IVECO 18-1823
46. Πρόσθετο AdBlue Yψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας (32,5%) για
την μείωση των εκπομπών καυσαερίων σε κινητήρες πετρελαίου έως EURO VI.
Θα καλύπτει τις προδιαγραφές: DIN 70070, ISO 22241 και δεν γίνεται καμία
αναφορά στο προϊόν μη τοξικό διάλυμα ουρίας, για το οποίο απαιτείται να
κατατεθεί δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Από τον φάκελο της προσφοράς της
προσφεύγουσας προκύπτει πράγματι ότι η τελευταία δεν κατέθεσε δελτίο
δεδομένων ασφαλείας για το προϊόν μη τοξικό διάλυμα ουρίας και κανένα
στοιχείο για τα είδη 44. Υγρά φρένων DOT 4. 45. Συνθετικό υγρό υδραυλικών
συστημάτων και 46. Πρόσθετο AdBlue και τούτο διότι , ως βάσιμα υποστηρίζει
η παρεμβαίνουσα και ευχερώς προκύπτει και από το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς της, δεν κατέθεσε καμία οικονομική προσφορά για αυτά τα είδη ως
άλλωστε ομοίως έπραξε και η παρεμβαίνουσα, ως προκύπτει από το
κατατεθειμένο από την τελευταία έντυπο οικονομικής προσφοράς. Ούτως
εχόντων των πραγμάτων, η προσφεύγουσα ακόμη και να ήθελε, όμως δεν
μπορούσε υποβάλλει οικονομική προσφορά για τα ελλείποντα είδη. Ως εκ
τούτου η προσκόμιση των τεχνικών φυλλαδίων και των δεδομένων ασφαλείας
για τα ως άνω είδη θα ήταν άνευ σημασίας και δεν θα επήρχετο καμία έννομη
συνέπεια ως προς την αξιολόγηση τους. Συνεπώς, η έλλειψη τους σε καμία
περίπτωση δεν θα έπρεπε να οδηγήσει στον αποκλεισμό της, ως και πράγματι
νομίμως δεν οδήγησε και τούτο διότι αφορά σαφώς πλημμέλεια της διακήρυξης,
την οποία δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ούτε οι διαγωνιζόμενοι ούτε η
αναθέτουσα αρχή. Συνεπώς δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι εκ
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παραδρομής συμπεριλήφθηκαν οι ως άνω απαιτήσεις στη μελέτη της
διακήρυξης και ο σχετικός λόγος της υπό κρίση προσφυγής πρέπει να
απορριφθεί ως αβάσιμος.
23.

Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη Προδικαστική Προσφυγή

πρέπει να απορριφθεί και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα Παρέμβαση.
24.

Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που

κατέθεσε η προσφεύγουσα πρέπει να καταπέσει (άρθρο 363 Ν. 4412/2016).
Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.
Δέχεται την ασκηθείσα παρέμβαση.
Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου με

κωδικό ............................,

ποσού 600,00 €.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 26 Αυγούστου 2019 και εκδόθηκε στις 6
Σεπτεμβρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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