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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνεδρίασε την 25-7-2022 με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ 

Διαθεσόπουλος Πρόεδρος και Εισηγητής, Σωτηρία Σταματοπούλου και Μαρία 

Βύρρα, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 1-7-2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό 

Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

940/4-7-2022 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «.….», νόμιμα 

εκπροσωπούμενου («πρώτος προσφεύγων» και «πρώτη προσφυγή» 

αντίστοιχα). 

Και την από 4-7-2022, κατά παρέκταση στην επομένη της 2-7-2022, 

εργάσιμη ημέρα, Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 944/5-7-2022 του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «…», νόμιμα εκπροσωπούμενου 

(«δεύτερος προσφεύγων» και «δεύτερη προσφυγή» αντίστοιχα). 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «…», νομίμως εκπροσωπουμένης. 

Του από 15-7-2022, κατόπιν της από 5-7-2022 κοινοποίησης των 

προσφυγών, παρεμβαίνοντος προς απόρριψη της πρώτης προσφυγής, 

δεύτερου προσφεύγοντος. 

Και του από 15-7-2022, κατόπιν της από 5-7-2022 κοινοποίησης των 

προσφυγών, παρεμβαίνοντος προς απόρριψη της δεύτερης προσφυγής, 

πρώτου προσφεύγοντος. 

Με τις ως άνω προδικαστικές προσφυγές, οι προσφεύγοντες ζητούν την 

ακύρωση της κοινοποιηθείσας την 22-6-2022 υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Γ./Δ11/Ε … 

Απόφασης του Υπουργού …, κατά το σκέλος που έκρινε αποδεκτή, κατά την 

πρώτη προσφυγή την προσφορά του δεύτερου προσφεύγοντα και κατά τη 

δεύτερη προσφυγή την προσφορά του πρώτου προσφεύγοντα, στο τμήμα 2 

επιμέρους εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 2.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο της 
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διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Συγκροτημάτων 

Πομπού - Δέκτη VHF και UHF, συνολικής εκτιμώμενης άνευ ΦΠΑ αξίας 

7.400.000 ευρώ, που απεστάλη για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ την 22-3-2021 και 

δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ … την 24-3-2022 και στο ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό 

α/α … Η αναθέτουσα υποβάλλει τις από 19-7-2022 Απόψεις της και ο πρώτος 

και ο δεύτερος προσφεύγων τα από 22-7-2022 και από 25-7-2022 υπομνήματά 

τους, αντιστοίχως. 

Η συζήτηση άρχισε αφού το Κλιμάκιο άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της πρώτης προσφυγής κατεβλήθη κατ’ άρ. 

5 ΠΔ 39/2017 και άρ. 363 Ν. 4412/2016 παράβολο με αρ…, ποσού 15.000 

ευρώ, το οποίο κατεβλήθη αχρεωστήτως κατά το ποσό των 5.000 ευρώ, ήτοι 

κατά το υπερβάλλον τις αντιστοιχούσες στην εκτιμώμενη άνευ ΦΠΑ αξία του 

τμήματος 2, 10.000 ευρώ και για την άσκηση της δεύτερης προσφυγής 

κατεβλήθη παράβολο με αρ. … και ποσού 10.000 ευρώ. 

2. Επειδή, στο πλαίσιο διαδικασίας εμπίπτουσας στην αρμοδιότητα 

της ΑΕΠΠ λόγω αξίας και χρόνου αποστολής προς δημοσίευση, εμπροθέσμως 

και μετ’ εννόμου συμφέροντος ασκούνται οι προσφυγές των αποδεκτών 

διαγωνιζομένων κατά της εκτελεστής πράξης περάτωσης σταδίων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών, καθ’ ο 

μέρος καθ’ εκάστη προσφυγή κρίθηκε δεκτή η προσφορά του έτερου 

προσφεύγοντα, ομοίως δε εμπρόθεσμα και μετ’ εννόμου συμφέροντος 

ασκούνται οι παρεμβάσεις εκάστου προσφεύγοντος προς απόρριψη καθ’ 

εκάστη παρέμβαση, της αντίστοιχης προσφυγής. Αβάσιμα προβάλλει ο 

δεύτερος προσφεύγων, ότι η πρώτη προσφυγή φέρει το ίδιο παράβολο με 

προσφυγή που άσκησε για άλλο τμήμα της διαδικασίας. Τούτο διότι στον 

προκείμενο ηλεκτρονικό τόπο με συστημικό α/α ΕΣΗΔΗΣ … υποβλήθηκε μία 

προσφυγή εκ του πρώτου προσφεύγοντα την 1-7-2022, συνοδευόμενη και 

αναφέρουσα το ανωτέρω, λήγον σε «…» παράβολο, το οποίο αναφέρει και την 

αφορώσα το νυν τμήμα με συστ. α/α …, προσβαλλομένη με αρ. πρωτ. … 
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Απόφαση Υπουργού … Η δε έτερη προσφυγή που επικαλείται ο δεύτερος 

προσφεύγων, υποβλήθηκε τη 4-7-2022 και από 18.07.59 (και από 4-7-2022 και 

ώρα 17.54.40 υπογραφείσα, κατά την ψηφιακή υπογραφή της) εκ του πρώτου 

προσφεύγοντα στον αφορώντα το άλλο τμήμα της διαδικασίας, ηλεκτρονικό 

τόπο με συστ. α/α … ΕΣΗΔΗΣ και αναφέρει ως προσβαλλομένη στο αιτητικό 

της και τη σελ. 7 αυτής, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Γ./Δ11/Ε … Απόφαση του 

Υπουργού …, η οποία ρητά αναγράφει στον τίτλο/θέμα της τον νυν συστημικό 

α/α …, η δε έτερη και επί του άλλο τμήματος με συστ. α/α … προσφυγή του 

πρώτου προσφεύγοντα, συνοδεύεται από άλλο, από το (λήγον σε «…») νυν 

παράβολο, αφού το παράβολο της προσφυγής που υποβλήθηκε στον α/α … 

λήγει σε «…» και αναφέρει στο σώμα του το παράβολο αυτό, άλλη από τη νυν 

προσβαλλομένη, δηλαδή αναφέρει τη με αρ. πρωτ. … απόφαση Υπουργού …. 

Η νυν προσφυγή, άλλωστε, κοινοποιήθηκε και στον δεύτερο προσφεύγοντα, 

την 5-7-2022 (…) με μήνυμα μέσω της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΕΣΗΔΗΣ δια του 

νυν ηλεκτρονικού τόπου …, ο οποίος αφορά το νυν τμήμα,  ενώ η άλλη 

προσφυγή που αφορά το τμήμα … κοινοποιήθηκε στον δεύτερο προσφεύγοντα 

μέσω του ηλεκτρονικού τόπου …, με το από 5-7-2022 και από 10.33.41 κατά το 

ΕΣΗΔΗΣ, μήνυμα ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής. Άρα, ο δεύτερος 

προσφεύγων έχει πλήρη γνώση αμφοτέρων των προσφυγών του πρώτου 

προσφεύγοντα σε αμφότερα τα τμήματα και με αυτοτελή κοινοποίηση εκάστης 

δια του επιμέρους ηλεκτρονικού τόπου ΕΣΗΔΗΣ, που αφορά το κάθε επιμέρους 

τμήμα επί του οποίου ασκείται κάθε επιμέρους προσφυγή του πρώτου 

προσφεύγοντα. Το δε γεγονός ότι η νυν εξεταζόμενη προσφυγή υποβλήθηκε 

και στον ηλεκτρονικό τόπο …, ενώ ρητά η προσφυγή που τότε κατατέθηκε και 

στον συστ. α/α …, αναφέρει την προσβαλλομένη που αφορά το νυν … τμήμα 

(με αρ. πρωτ. … Απόφαση Υπουργού …) είναι αδιάφορο. Τούτο, αφού ούτως ή 

άλλως εν προκειμένω κατατέθηκε στον … ηλεκτρονικό τόπο, εμπροθέσμως και 

παραδεκτά, με αυτοτελές παράβολο, διακριτή από 4-7-2022 προσφυγή που 

αφορά, όπως αποδεικνύεται από την αναφορά στο αιτητικό και τη σελ. 7 της 

εκεί προσφυγής, της αφορώσας το … τμήμα, με αρ. πρωτ. … πράξης της 

αναθέτουσας. Ενώ ομοίως, στο νυν ηλεκτρονικό τόπο … που αφορά το νυν 
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τμήμα, υποβλήθηκε (μόνο) η νυν από 1-7-2022 προσφυγή, η οποία σαφώς και 

κατά τη ρητή αναφορά σε αυτήν της προσβαλλομένης με αρ. πρωτ. …, αφορά 

το νυν τμήμα …, φέρει δε διακριτό παράβολο από την από 4-7-2022 που 

αφορά και κατατέθηκε στο … τμήμα και δια του ηλεκτρονικού τόπου … Άρα, 

αμφότερες οι προσφυγές υποβλήθηκαν στον οικείο ηλεκτρονικό τόπο που 

αφορά το τμήμα στο οποίο αναφέρεται η διακριτή προσβαλλομένη που 

μνημονεύουν, πρόκειται δε για διακριτές προσφυγές με άλλη και διακριτή 

προσβαλλομένη, άλλο χρόνο υπογραφής, άλλο αναφερόμενο και συνοδεύον 

εκάστη εξ αυτών παράβολο, το δε παράβολο εκάστης εξ αυτών αναφέρει και 

στο σώμα του τη συγκεκριμένη προσβαλλομένη που αφορά ακριβώς η 

επιμέρους προσφυγή, την οποία έκαστο παράβολο συνοδεύει. Επομένως, οι 

περί απαραδέκτου της πρώτης προσφυγής, ισχυρισμοί του δεύτερου 

προσφεύγοντα, είναι απορριπτέοι. Άρα, οι προσφυγές και οι παρεμβάσεις 

πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν περαιτέρω κατ’ ουσία.  

3. Επειδή, όσον αφορά τη δεύτερη προσφυγή και τον πρώτο λόγο 

αυτής, η προδιαγραφή 4.4.6 του νυν τμήματος αναφέρει τα εξής «Οι συσκευές 

του Πομπού, του Δέκτη και του Ενισχυτή φέροντος –εάν απαιτείται- θα 

λειτουργούν τροφοδοτούμενες στην περιοχή τάσης:  230VAC ±10%, 50Hz 

±5%  24÷32VDC. Στην περίπτωση διακοπής του δικτύου της AC τάσης, το 

κύκλωμα τροφοδοσίας της συσκευής θα μετάγεται αυτόματα στο δίκτυο DC», 

δηλαδή ζητήθηκε οι συσκευές να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν σε τάση 

τροφοδότησης που διακυμαίνεται στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων 24-32 VDC. Ο δε 

πρώτος προσφεύγων απάντησε σχετικά στο φύλλο συμμόρφωσής του 

««Πλήρης συμμόρφωση (υπερκαλύπτουμε). Οι συσκευές του Πομπού, του 

Δέκτη και του Ενισχυτή φέροντος – όπου απαιτείται – λειτουργούν 

τροφοδοτούμενες στην περιοχή τάσης:  85 – 264 VAC, 47-63Hz.  19 – 32 

VDC (Πομπός, Δέκτης)  21.6 – 32 VDC (Ενισχυτής φέροντος). Στην 

περίπτωση διακοπής του δικτύου της AC τάσης, το κύκλωμα τροφοδοσίας της 

συσκευής μετάγεται αυτόματα στο δίκτυο DC Αναφορές: … VHF & UHF radio 

operator, installation and technical manual.pdfsection 2.4 … vI.pdfsection 2.1, 

….pdf (Tx PSU schematics), ….pdf (…), ….pdf (… Main Power Switch 
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schematics)».», ενώ το ως άνω συμπαραπεμπόμενο δια του φύλλου 

συμμόρφωσης επί της ανωτέρω προδιαγραφής, τεχνικό σχέδιο (….pdf), σελ. 2 

αναφέρει ρητά διαστασιολόγηση του συστήματος με τάση εισόδου 28 V DC. 

Αυτή η τάση (βλ. ενδεικτικά W. J. Meredith-J. B. Massey, Fundamental Physics 

of Radiology, σελ. 47-49, J.C. Rawlins, Basic AC Circuits, 2nd edn., σελ. 30-32, 

D. Miles Huber-R. E. Runstein, Modern Recording Techniques, 7th edn, σελ. 

40-42) αντιστοιχεί σε 28 V RMS (root mean square, μέση τετραγωνική ρίζα 

τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος, η οποία ισούται με την τιμή τάσης συνεχούς 

ρεύματος) και η οποία με τη σειρά της, κατά τους κανόνες της επιστήμης 

αντιστοιχεί σε εύρος τάσης (Vp/ peak voltage, δηλαδή τάση αιχμής ή ανώτατη 

τάση) ίσο με την τετραγωνική ρίζα του 2 επί της VRMS τιμής, ήτοι σε 

1,41421356Χ28= 39,5979 V, τιμή που υπερβαίνει τη νυν ορισθείσα, ως 

ανώτατη απαιτούμενη ανεκτή τιμή τάσης, των 32 volts. Τούτο, ενώ ο δεύτερος 

προσφεύγων αλυσιτελώς επικαλείται εκ των περισσότερων μεταξύ τους 

αλληλοσυμπληρούμενων παραπομπών του φύλλου συμμόρφωσης του πρώτου 

προσφεύγοντος, επιμέρους σημεία του αφορώντος καταρχήν το αγαθό, 

φυλλαδίου, που αναφέρονται σε 31,2 volts, χωρίς λήψη υπόψη, ότι η 

προσφερόμενη νυν λύση, όπως διαμορφώνεται από τον κατασκευαστή στην 

προκείμενη περίπτωση, βάσει των συνυποβληθέντων και συμπαραπεμφθέντων 

ακριβώς στην ίδια προδιαγραφή εκ της προσφοράς, τεχνικών σχεδίων 

διαμόρφωσης του συστήματος, τεκμηριώνει κάλυψη της προδιαγραφής 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. .Επομένως, ο ως άνω πρώτος λόγος της δεύτερης 

προσφυγής, είναι απορριπτέος. 

4. Επειδή, όσον αφορά τον δεύτερο λόγο της δεύτερης προσφυγής, η 

προδιαγραφή 5.3.5 «Υστέρηση Φίμωσης (Squelch Hysteresis)» της ενότητας 5. 

«ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», ΚΕΦ. 5.3 ΔΕΚΤΗΣ του νυν τμήματος, θέτει 

απαίτηση «Μεταξύ +1 έως +3Db». Ο πρώτος προσφεύγων στο φύλλο 

συμμόρφωσής του ανέφερε σχετικά «Πλήρης συμμόρφωση (υπερκαλύπτουμε). 

Η υστέρηση φίμωσης (Squelch hysteresis) είναι +2 έως +3 dB για την 

ευαισθησία της προδιαγραφής (-101 dBm και μέχρι -107 dBm). Για πολύ 

ασθενή σήματα (< - 107 dBm) η υστέρηση αυξάνεται κατά 1 dB ώστε να 
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αποφεύγεται το φαινόμενο της διακοπτόμενης (chopped) λήψεως που μπορεί 

να προκύψει σε περίπτωση εφαρμογής μικρότερης υστέρησης. Αναφορές: παρ. 

5.3.2 (Sensitivity), … series VHF & UHF radio operator, installation and 

technical manual.pdf section 2.5, …_report.pdf section 3.3.11». Σημειωτέον δε, 

ότι η διακήρυξη όρισε για το νυν τμήμα ως προδιαγραφή ευαισθησίας για τον 

δέκτη, κατά το κεφ. 5.3 ΔΕΚΤΗΣ των προδιαγραφών του τμήματος -101 dBm 

(που αντιστοιχεί σε 2 μV), κατά την προδιαγραφή 5.3.2 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

(SENSITIVITY), ενώ κατά την 5.3.4 προδιαγραφή περί λειτουργίας φίμωσης, 

αυτή ρυθμίζεται από 1 μV που αντιστοιχεί σε -107 dBm (βλ. πίνακα 

αντιστοιχιών dbm και μV http://www.repeater-builder.com/antenna/dbm-to-

microvolts.html ), o δε πρώτος προσφεύγων επί της ανωτέρω προδιαγραφής 

ευαισθησίας 5.3.2 αναφέρει ότι «Η ονομαστική τιμή ευαισθησίας του δέκτη είναι 

1μV PD, 30% βάθος διαμόρφωσης 12dB SINAD (CCITT) Η ευαισθησία του 

δέκτη (sensitivity) μετρήθηκε σε 1 kHz, 30% βάθος διαμόρφωσης, 12dB SINAD 

(CCITT) και βρέθηκε:  ≤ -109 dBm Σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων 

λειτουργίας.». Άλλωστε, οι προδιαγραφές της διακήρυξης δεν δύνανται να 

τυγχάνουν αποσπασματικής πραγμάτευσης, αλλά το κρίσιμο για την πλήρωσή 

τους περιεχόμενο των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου αγαθού 

είναι εκείνο που, μεταξύ τυχόν πέραν των απαιτουμένων, διαμορφώσεων, 

λειτουργιών και χαρακτηριστικών τους, αφορά αυτές καθαυτές τις ζητούμενες 

δια της διακήρυξης, λοιπές προδιαγραφές. Ούτως, το κρίσιμο μέγεθος της 

προδιαγραφής επί της υστέρησης φίμωσης συναρτάται με αυτό που ισχύει επί 

της ευαισθησίας που τίθεται ως περαιτέρω προδιαγραφή επί του ιδίου 

κεφαλαίου, άλλως θα κατέληγε κατάγνωση λόγων αποκλεισμού επί μη 

ζητουμένων και εκ περισσού προσφερομένων στοιχείων της προσφοράς. Εν 

προκειμένω, ναι μεν το ως άνω πρώτο παραπεμπόμενο φυλλάδιο καταρχήν 

αναφέρει εν γένει για το αγαθό και αδιαφόρως των νυν ζητούμενων επιμέρους 

απαιτήσεων ευαισθησίας, υστέρηση φίμωσης από 2 έως +4Db, πλην όμως, 

κατά τον συμπαραπεμπόμενο στην ίδια προδιαγραφή από το φύλλο 

συμμόρφωσης, δεύτερο έγγραφο, ήτοι τον εργαστηριακό έλεγχο …_report.pdf 

και δη, επί του κεφ. 3.3.11 αυτού, που ακριβώς παραπέμπεται και αφορά τη 
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λειτουργία φίμωσης, αναλύονται ειδικώς επιμέρους τιμές υστέρησης φίμωσης 

σε σχέση με συγκεκριμένες τιμές σήματος και προκύπτει υστέρηση 2 dB ή, κατά 

τον ανωτέρω πίνακα 1μV, σε περιοχή -107  dBm ως -109 dBm στα κανάλια 25 

kHz, ήτοι επί τιμών στο άκρο όριο ζητούμενης λειτουργίας και ευαισθησίας. 

Προς τούτο, εξηγεί στην ως άνω απάντηση του φύλλου συμμόρφωσής του ο 

πρώτος προσφεύγων, προσθήκη +1 dBm επί πολύ ασθενών σημάτων προς 

εξυπηρέτηση του χρήστη, ενώ όμως τα σήματα αυτά τίθενται πέραν όσων 

προδιαγράφονται για το ζητούμενο μηχάνημα και την ευαισθησία του. Εξάλλου, 

αλυσιτελώς ο δεύτερος προσφεύγων ερείδει τον οικείο δεύτερο λόγο του σε ένα 

μόνο εκ των δύο συμπαραπεμπομένων εγγράφων του φύλλου συμμόρφωσης 

επί της συγκεκριμένης προδιαγραφής, εκ των οποίων άλλωστε, τα καταρχήν 

αναγραφόμενα του τεχνικού φυλλαδίου αφορούν εν γένει το αγαθό και τις 

δυνατότητές του, χωρίς όμως επιμέρους υπαγωγή σε συγκεκριμένες τιμές 

σήματος, ενώ τα επιμέρους αναφερόμενα στο μάλιστα, ακριβώς 

παραπεμπόμενο κεφάλαιο του εργαστηριακού ελέγχου, επεξηγούν τις τιμές 

διακύμανσης της υστέρησης φίμωσης και υπάγουν αυτές σε επιμέρους τιμές 

σήματος, με συνέπεια εκ συνδυασμού αμφοτέρων των συμπαραπεμπόμενων 

επί της ιδίας προδιαγραφής (προδήλως, προς μεταξύ τους συνδυαστικής 

θεώρησης για τη διάγνωση πλήρωσης της προδιαγραφής) εγγράφων και 

μεταξύ τους αλληλοσυμπλήρωση και όχι, αντίθεση, να προκύπτει συμμόρφωση 

με την ανωτέρω προδιαγραφή, όσον αφορά τα όρια ευαισθησίας που 

καθόρισαν οι προδιαγραφές της διακήρυξης. Άρα, ο δεύτερος λόγος της 

δεύτερης προσφυγής είναι απορριπτέος και κατ’ αποτέλεσμα και η δεύτερη 

προσφυγή στο σύνολό της. 

5. Επειδή, όσον αφορά την πρώτη προσφυγή, ασχέτως της σώρευσης 

ισχυρισμών που αφορούν το τμήμα 1 της διαδικασίας, οι οποίοι δεν είναι εν 

προκειμένω εξεταστέοι, πλην όμως, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του 

δεύτερου προσφεύγοντος, είναι διακριτοί μεταξύ τους, με αναφορά καθ’ έκαστη 

προβαλλόμενη πλημμέλεια, που αφορά μόνο το ένα εκ των 2 τμημάτων, της 

περιγραφής του είδους-τμήματος που αφορά η πλημμέλεια αυτή, προκύπτουν 

τα ακόλουθα. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΚΕΦ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΜΠΟΥ-ΔΕΚΤΗ UHF, ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (AMS) ορίζει τα εξής «Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι 

να δηλώσει τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια 

συγκροτήματος Πομπού – Δέκτη ζώνης UHF, που προορίζεται για την κάλυψη 

των αναγκών επικοινωνίας φωνής εδάφους - αέρος, της Κινητής Αεροναυτικής 

Υπηρεσίας (AMS), των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής … και … …. 2.2 Τεχνική 

Προσφορά 2.2.1 Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τις παρούσες τεχνικές 

προδιαγραφές με συμπληρωμένη τη στήλη παραπομπών σε κάθε παράγραφο 

με αναλυτικά σχόλια (όχι μονολεκτική ένδειξη συμμόρφωσης: ΝΑΙ ή 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ κλπ). Οι τιμές στη στήλη συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι 

εκφρασμένες στο ίδιο μετρητικό σύστημα με αυτό της απαίτησης (π.χ., dB σε 

dB, dBm σε dBm, κλπ). 2.2.2 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι 

εμπεριστατωμένη και να περιέχει σημειώσεις, παρατηρήσεις και επεξηγηματικές 

απαντήσεις στην κάθε απαίτηση, με συγκεκριμένη παραπομπή στα Τεχνικά 

Εγχειρίδια ή σε κείμενο, το οποίο μπορεί να περιληφθεί σε χωριστό τμήμα της 

τεχνικής προσφοράς. 2.2.3 Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει πλήρη 

περιγραφή των ιδιομορφιών του προσφερόμενου είδους και να αποσαφηνίζει:  

Τον τύπο των προσφερομένων συσκευών.  Τη λειτουργία της κάθε συσκευής 

και τη λειτουργία των επιμέρους κυκλωμάτων της.  Την κατασκευή και τον 

τρόπο πρόσβασης στα διάφορα τμήματά της.  Τις διαδικασίες 

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης όλων των επιμέρους τμημάτων που 

την αποτελούν. 2.2.4 Η τεκμηρίωση των ανωτέρω να γίνεται με την 

προσάρτηση πλήρων και αναλυτικών τοπογραφικών και ηλεκτρονικών γενικών 

και ειδικών κυκλωματικών διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα αυτά να είναι 

ευμεγέθη, καθαρά και ευανάγνωστα, ώστε να γίνεται αντιληπτός ο τρόπος 

διασύνδεσής τους και η διαδρομή των ηλεκτρονικών σημάτων. 2.2.5 Η τεχνική 

προσφορά να περιλαμβάνει:  Τους καταλόγους ανταλλακτικών, που 

αναφέρονται στις παραγράφους 6.2.1 και 6.2.3.  Κατάσταση με τα 

παρελκόμενα, τα οποία περιγράφονται στις παραγράφους 6.4.1 και 6.4.2.  

Τους καταλόγους με τα όργανα ελέγχου και τα εργαλεία, που αναφέρονται στις 
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παραγράφους 6.5.1 και 6.5.2.  Μια πλήρη σειρά Εγχειριδίων (Τεχνικών και 

Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη συσκευή, όπως περιγράφονται 

στην παράγραφο 6.6.1… 6.6 Τεχνικά Εγχειρίδια 6.6.1 Η συνολική προμήθεια θα 

συνοδεύεται από:  Πλήρεις σειρές εγχειριδίων λειτουργίας (Operational / User 

Manuals) με αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας, ρυθμίσεων, διασυνδέσεων κλπ 

κάθε συσκευής.  Πλήρεις σειρές εγχειριδίων επισκευής (Service Manuals) με 

απεικονίσεις των συνδέσεων και των καλωδιώσεων, τα κυκλωματικά 

διαγράμματα όλων των τμημάτων, τη μεθοδολογία διάγνωσης βλαβών και τις 

διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης, παραμετροποίησης και επισκευής κάθε 

συσκευής. Οι ποσότητες των ανωτέρω καταγράφονται στον «Πίνακα 

Παραδοτέου Υλικού και Υπηρεσιών» του Παραρτήματος Α. … 6.6.3 Τα 

συνοδεύοντα το προς προμήθεια είδος εγχειρίδια θα είναι ευκρινή και 

αναλυτικά, με σαφείς περιγραφές και οδηγίες, με πλήρη και κατανοητά σχέδια 

και διαγράμματα και θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην 

Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.». Επομένως, ζητήθηκε ως απαραίτητο στοιχείο 

της τεχνικής προσφοράς, όχι μόνο η δήλωση συμμόρφωσης με τις επιμέρους 

προδιαγραφές, αλλά και η απόδειξη αυτών, δια, μεταξύ άλλων, υποβολής 

αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με «τη λειτουργία της κάθε συσκευής και τη 

λειτουργία των επιμέρους κυκλωμάτων της», τα οποία αποδεικτικά στοιχεία 

συγκεκριμένα ορίζονται ως «προσάρτηση πλήρων και αναλυτικών 

τοπογραφικών και ηλεκτρονικών γενικών και ειδικών κυκλωματικών 

διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα αυτά να είναι ευμεγέθη, καθαρά και 

ευανάγνωστα, ώστε να γίνεται αντιληπτός ο τρόπος διασύνδεσής τους και η 

διαδρομή των ηλεκτρονικών σημάτων». Συνεπώς, είναι σαφές πως ζητήθηκαν 

ακριβώς για την απόδειξη λειτουργίας κυκλωμάτων κάθε προσφερόμενης 

συσκευής, πλήρη και αναλυτικά κυκλωματικά διαγράμματα και δη, με αναγκαίο 

περιεχόμενό τους, την απεικόνιση διασύνδεσης και διαδρομής ηλεκτρονικών 

σημάτων, τα οποία, προκειμένου προφανώς να είναι πλήρη και αναλυτικά, 

όπως ειδικώς απαιτήθηκε και δη, προς τον σκοπό απεικόνισης της λειτουργίας 

κάθε συσκευής και των κυκλωμάτων της, θα πρέπει να αναφέρουν τις τιμές των 

επιμέρους εξαρτημάτων, ώστε να ειναι δυνατή η κατανόηση της απαιτούμενης 
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προς τεκμηρίωση, λειτουργίας των κυκλωμάτων και των συσκευών. Την 22-6-

2021, η αναθέτουσα απέστειλε στον δεύτερο προσφεύγοντα, την ακόλουθη 

κλήση προς διευκρινίσεις, ως προς αμφότερα τα τμήματα της διαδικασίας «Στις 

§ 2.1.2 γ) και 12.1 στα VHF (…), καθώς και στις § 2.2.4 και 6.6.3 στα UHF (…) 

ζητούνται πλήρη και αναλυτικά ηλεκτρονικά κυκλωματικά διαγράμματα. Αυτά 

που έχουν κατατεθεί είναι ελλιπή ηλεκτρονικά κυκλωματικά διαγράμματα, χωρίς 

τις τιμές των εξαρτημάτων, οι οποίες δεν αναφέρονται ούτε στα κατατεθειμένα 

Parts Lists (ή Bill of Material).». Την 1-7-2021, ο δεύτερος προσφεύγων 

απάντησε ως εξής για αμφότερα τα τμήματα της διαδικασίας (και τα οικεία καθ’ 

έκαστο άνωθεν ερωτήματα) «Σύμφωνα με την διακήρυξη δεν προδιαγράφονται 

επακριβώς ποιες πληροφορίες θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να 

καταθέσουν στην προσφορά τους για κάθε κυκλωματικό διάγραμμα ώστε αυτά 

να θεωρούνται «πλήρεις». Επίσης πουθενά δεν ζητούνται τιμές των 

εξαρτημάτων των κυκλωμάτων. Με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης, όπως 

αυτές ζητούνται στους πίνακες συμμόρφωσης, οι απαντήσεις της εταιρείας μας 

καλύπτουν πλήρως τα ζητούμενα, τα οποία έχουν κατατεθεί με την τεχνική μας 

προσφορά η οποία και συμμορφώνεται πλήρως. Συγκεκριμένα για την § 2.1.2 

γ) στα VHF (…), έχουν κατατεθεί τα Technical Construction Files (TCF) και τα 

Parts Lists – Circuits – PCB Layouts, που αναλύουν την κατασκευή του 

εξοπλισμού radio. Technical Construction File documents: TCF-… και TCF-…. 

Parts Lists – Circuits – PCB Layouts documents DRC, FPC, ICB, TPR, VRR, 

VTP & VTR. Για την §12.1 στα VHF (…), οι πληροφορίες παρέχονται στο 

χαμηλότερο επίπεδο που απαιτείται για ικανοποιητική συντήρηση και επισκευή. 

Πληροφορίες σχετικά με διορθωτικές εργασίες συντήρησης και αντιμετώπισης 

προβλημάτων περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα συντήρησης των 

εγχειριδίων χρήσης (user manuals). Στη συνέχεια, το προσφερόμενο 

εκπαιδευτικό μάθημα καλύπτει τα προαναφερθέντα ζητήματα, όπως η 

διάγνωση σφαλμάτων. Σε αυτή την φάση θα δοθούν επιπλέον πληροφορίες 

που περιλαμβάνουν αναλυτικότερα σχεδιαστικά διαγράμματα τα οποία 

περιέχουν σε λεπτομέρεια όλη την πληροφορία των κυκλωμάτων 

συμπεριλαμβανομένων και των τιμών. …,…, Section No. 6.3, Σελίδα No. 21. 
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Για την §2.2.4 στα UHF (…) η τεκμηρίωση των ανωτέρω γίνεται με την 

προσάρτηση πλήρων και αναλυτικών τοπογραφικών και ηλεκτρονικών γενικών 

και ειδικών κυκλωματικών διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα αυτά είναι ευμεγέθη, 

καθαρά και ευανάγνωστα, ώστε να γίνεται αντιληπτός ο τρόπος διασύνδεσής 

τους και η διαδρομή των ηλεκτρονικών σημάτων. Συγκεκριμένα τα Technical 

Construction Files (TCF) αναλύουν την κατασκευή των συσκευών radio 

equipment …,…,…. Για την §6.6.3 στα UHF (…) τα συνοδευόμενα για το προς 

προμήθεια είδος εγχειρίδια είναι ευκρινή και αναλυτικά, με σαφείς περιγραφές 

και οδηγίες, με πλήρη και κατανοητά σχέδια και διαγράμματα και θα 

παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην Αγγλική γλώσσα. 

Logistics Plan, …, Section No. 6, Σελίδα No. 19-22. Η απάντηση μας καλύπτει 

πλήρως την απαίτηση στην οποία μάλιστα δεν ζητείται να παραδοθεί κάποιο 

εγχειρίδιο με την προσφορά. Μάλιστα όπως έχουμε απαντήσει στην §6.6.1 στη 

συνέχεια, το προσφερόμενο εκπαιδευτικό μάθημα θα καλύψει τα 

προαναφερθέντα ζητήματα.».  

Επομένως, ο δεύτερος προσφεύγων, όσον αφορά το τμήμα 1 

(ΕΣΗΔΗΣ α/α …) αφενός αμφισβητεί ότι απαιτούνταν με τα διαγράμματα 

κυκλωμάτων της προσφοράς να υποβληθούν τιμές εξαρτημάτων, αφετέρου 

αναφέρει ότι θα υποβάλει τέτοια πάντως διαγράμματα, αν καταστεί ανάδοχος 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης και συγκεκριμένα, κατά τον χρόνο της 

προβλεπόμενης εκπαίδευσης προσωπικού. Πλην όμως, όπως προκύπτει εκ 

των προεκτεθέντων όρων της διακήρυξης, αφενός ο όρος 6.6.1 κατέστησε 

σαφή την απαίτηση για εγχειρίδια τόσο λειτουργίας, όσο και επισκευής και 

τούτο, με συμπερίληψη των απεικονίσεων κυκλωματικών διαγραμμάτων όλων 

των τμημάτων, προς τον σκοπό παρουσίασης της μεθόδου διάγνωσης βλαβών 

και των διαδικασιών εγκατάστασης, συντήρησης, παραμετροποίησης και 

επισκευής, η δε απαίτηση για υποβολή των ανωτέρω με την προσφορά, 

κατέστη σαφής δια του όρου 2.2.1 και του όρου 2.2.2 που σαφώς αναφέρουν, 

ότι η τεχνική προσφορά θα έπρεπε να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό εγχειρίδιο ή 

κείμενο που θα τεκμηριώνει καθεμία εκ των απαιτήσεων των τεχνικών 

προδιαγραφών του οικείου Παραρτήματος της διακήρυξης, κατά παραπομπή εκ 
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φύλλου συμμόρφωσης, ενώ ο όρος 2.2.5 ούτως ή άλλως ρητά όρισε «Η τεχνική 

προσφορά να περιλαμβάνει: … Μια πλήρη σειρά Εγχειριδίων (Τεχνικών και 

Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη συσκευή, όπως περιγράφονται 

στην παράγραφο 6.6.1.», δηλαδή απαίτησε την δια της προσφοράς υποβολή 

των εγχειριδίων που αναφέρονται στην παρ. 6.6.1 και όχι μόνο των εγχειριδίων 

λειτουργίας, που αναφέρονται στην παρ. 6.6.1 σωρευτικά μετά των τεχνικών 

εγχειριδίων επισκευής. Περαιτέρω, τα διαγράμματα κυκλωμάτων έπρεπε να 

είναι πλήρη και αναλυτικά, όσον αφορά την τεκμηρίωση λειτουργίας της 

συσκευής και των κυκλώμάτων της και άρα, όφειλαν, σε αντίθεση με τους 

ισχυρισμούς του δεύτερου προσφεύγοντα, να περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία 

που απαιτείτο για την παρουσίαση της λειτουργίας αυτής, με συνέπεια, να είναι 

σαφές ούτως, πως χρειάζονταν και οι απαραίτητες για τη διάγνωση και 

παρουσίαση τέτοιας λειτουργίας, τιμές εξαρτημάτων. Περαιτέρω, το γεγονός ότι 

αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπαίδευση προσωπικού μεταξύ άλλων, ως 

μεταπωλητική υπηρεσία, δεν συνεπάγεται αναίρεση της σαφήνειας των 

ανωτέρω απαιτήσεων 6.6.1 και 2.2.2-2.2.5 των προδιαγραφών του τμήματος 2, 

περί υποβολής των σχετικών πληροφοριών ήδη με την προσφορά.  

Η αναθέτουσα επανήλθε με την από 12-7-2021 νέα κλήση της για 

διευκρινίσεις, αναφέροντας τα εξής «Τα “αναλυτικότερα σχεδιαστικά 

διαγράμματα τα οποία περιέχουν σε λεπτομέρεια όλη την πληροφορία των 

κυκλωμάτων συμπεριλαμβανομένων των τιμών” που δηλώνετε ότι διαθέτετε και 

θα προσκομισθούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οφείλετε να 

μας τα προσκομίσετε στη παρούσα φάση του διαγωνισμού, ώστε να εξεταστεί η 

συμμόρφωση της προσφοράς σας ως προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  Η 

πληρότητα των τοπογραφικών και ηλεκτρονικών γενικών και ειδικών 

κυκλωματικών διαγραμμάτων που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη, έγκειται 

στην αναγραφή των τιμών των εξαρτημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η άρση 

βλάβης από τους τεχνικούς και να εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο 

ζητούνται. Σε αντίθετη περίπτωση τα ηλεκτρονικά διαγράμματα καθίστανται 

ελλιπή.  Στα UHF (…), πέρα από τα συνοδεύοντα το προς προμήθεια είδος 

εγχειρίδια που περιγράφονται γενικότερα στην §6.6.1 & ειδικότερα στην §6.6.3, 
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η τεχνική προσφορά βάσει της §2.2.5 πρέπει να περιλαμβάνει μια πλήρη σειρά 

Εγχειριδίων (Τεχνικών και Λειτουργίας) για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη 

συσκευή, όπως περιγράφονται στην παράγραφο §6.6.1 Συνεπώς, προκειμένου 

να ολοκληρώσουμε το έργο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 

αναμένουμε το συντομότερο και μέσα στις νόμιμες προθεσμίες την εκ μέρους 

σας παροχή των συμπληρωματικών στοιχείων που θα καθιστούν πλήρη τα 

ηλεκτρονικά κυκλωματικά διαγράμματα και την τεχνική προσφορά σας 

συμμορφούμενη επί των §2.2.4 και §2.2.5 στα UHF και §2.1.2 γ) στα VHF.» [οι 

υπογραμμίσεις με έντονους χαρακτήρες είναι του συντάκτη της παρούσας].». 

Άρα, παρότι με την πρώτη ως άνω κλήση προς διευκρινίσεις, κάλεσε τον 

δεύτερο προσφεύγοντα να διευκρινίσει τα σχετικά ελλείποντα στοιχεία της 

προσφοράς του, ως προς τα κυκλώματα των διαγραμμάτων και τις επ’ αυτών 

προπαρατεθείσες ελλείψεις και παρότι ο δεύτερος προσφεύγων δεν 

συμπλήρωσε τα ανωτέρω, αλλά αφενός αμφισβήτησε ότι χρειάζεται να 

υποβληθούν πριν την ανάθεση, σε κάθε περίπτωση, της σύμβασης και την 

εκτέλεση της εκπαίδευσης, η αναθέτουσα κάλεσε εκ νέου τον δεύτερο 

προσφεύγοντα να υποβάλει τα ανωτέρω και δη, η δεύτερη κλήση της ταυτίζεται 

ως προς το αντικείμενο των ζητηθέντων, σε σχέση με όσα ήδη ζητήθηκαν με 

την πρώτη κλήση της. Περαιτέρω δε, για την επιμέρους έλλειψη των 

συνοδευτικών εγχειριδίων λειτουργίας και επισκευής, η αναθέτουσα το πρώτον 

ζήτησε δια της ανωτέρω δεύτερης κλήσης της, διευκρινίσεις/συμπληρώσεις. 

Στις 22-7-2022 ο δεύτερος προσφεύγων απάντησε στην ως άνω 

δεύτερη κλήση, ως εξής «Σε συνέχεια του αιτήματος διευκρινίσεων επί της 

Τεχνικής Προσφοράς που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 

ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθειας συγκροτημάτων Πομπού – Δέκτη VHF και 

UHF» με Aρ. Πρωτ.: Κ.Γ./Δ11/Ε … - … 24/03/2021 και με α/α ΕΣΗΔΗΣ … και 

…, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: • Συνημμένα θα βρείτε 

πρόσθετα αναλυτικά σχεδιαστικά διαγράμματα των προσφερόμενων ειδών τα 

οποία περιέχουν σε λεπτομέρεια την πληροφορία των κυκλωμάτων 

συμπεριλαμβανομένων και των τιμών τους (κωδικών, κ.λπ.). Λάβετε υπόψη 

σας ότι τα συνημμένα σχεδιαστικά διαγράμματα • Τα εγχειρίδια χρήσης που 
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έχουν κατατεθεί, καλύπτουν πλήρως τις δραστηριότητες χρήσης αλλά επιπλέον 

και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού, με δεδομένο το γεγονός ότι 

όσον αφορά τη συντήρηση, πλέον ως ανταλλακτικό θεωρείται ή ίδια η συσκευή 

ως μονάδα αντικατάστασης (LRU). 2 Ωστόσο, προκειμένου η … να 

ανταποκριθεί στη σχετική απαίτηση της διακήρυξης, έχει ορισθεί ένα σύνολο 

ανταλλακτικών σε επίπεδο πλακέτας, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν 

όπως περιγράφεται στην τεχνική πρότασή μας. Όπως καταλαβαίνετε η 

διαδικασία αντικατάστασης αυτών δεν αποτελεί μέρος των τυπικών εγχειριδίων 

προϊόντων της …. Αντ' αυτού, σύμφωνα με τη συνήθη πολιτική της Park Air, για 

την αντικατάσταση των σύνθετων ανταλλακτικών σε επίπεδο εξαρτημάτων, τα 

ανωτέρω ανταλλακτικά που θα παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας 

σύμβασης θα συνοδεύονται με έγγραφο οδηγιών το οποίο θα περιέχει 

λεπτομερείς οδηγίες αντικατάστασης. Επιπρόσθετα, όπως περιγράφεται στην 

τεχνική μας προσφορά, § 3.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης έχει προβλεφθεί να υπάρχει ειδική ενότητα 

για την επισκευή των συστημάτων σε επίπεδο εξαρτημάτων καθώς και 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.», επισύναψε δε τα οικεία έγγραφα που ανωτέρω 

επικαλείται, τα οποία ούτως, το πρώτον υποβλήθηκαν όχι μόνο μετά την 

προσφορά, αλλά και στο πλαίσιο της δεύτερης συναφούς κλήσης της 

αναθέτουσας προς διευκρινίσεις, όσον αφορά τα κυκλωματικά διαγράμματα. 

Ειδικότερα δε, όσον αφορά τα εγχειρίδια συντήρησης, ο δεύτερος προσφεύγων 

προέβαλε δια των ανωτέρω απαντήσεών του στην ως άνω δεύτερη κλήση, ότι 

καλύπτεται η απαίτηση για εγχειρίδια συντήρησης, μέσω της δια της 

προσφοράς, υποβολής εγχειριδίων χρήσης, λόγω του ότι, κατά τον δεύτερο 

προσφεύγοντα, ως ανταλλακτικό νοείται όλη η συσκευή, πλην όμως, επειδή εν 

τέλει είναι δυνατό κατά την ειδική διαμόρφωση της προσφοράς, να λάβει χώρα 

αντικατάσταση, ως ανταλλακτικά, ένα σύνολο από επιμέρους πλακέτες των 

συσκευών, ο δεύτερος προσφεύγων δηλώνει, ότι αφενός κατά την εκπαίδευση, 

ήτοι κατά την εκτέλεση, θα παραδοθεί υλικό και κατάρτιση για τις συσκευές και 

τη συντήρησή τους σε επίπεδο εξαρτημάτων, αφετέρου, ότι τα ανταλλακτικά, 

όταν παραδοθούν θα συνοδεύονται με οδηγίες αντικατάστασης. Επομένως, 



Αριθμός Αποφάσεων: 1112 ΚΑΙ 1113 /2022 

 15 

όσον αφορά τα εγχειρίδια συντήρησης, παρά την ανωτέρω κλήση της 

αναθέτουσας, εκ νέου δεν υπεβλήθη τίποτα, αλλά και ρητά ο δεύτερος 

προσφεύγων επί της ουσίας υπόσχεται ως πορς την πλήρωση της απαίτησης, 

παροχή των ανωτέρω κατά την εκτέλεση.  

Η αναθέτουσα, την 7-12-2022 απέστειλε, συνεπεία της ανωτέρω 

απάντησης, νέα, ήτοι τρίτη συνολικά και δεύτερη, όσον αφορά τα εγχειρίδια 

συντήρησης, κλήση της προς τον δεύτερο προσφεύγοντα, με το εξής 

περιεχόμενο «Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι δεν έχουν αποσταλεί με την 

προσφορά σας πλήρη Service Manuals ώστε να είναι εφικτή η αντικατάσταση 

των σύνθετων ανταλλακτικών σε επίπεδο εξαρτημάτων καθώς και το ειδικό 

εκπαιδευτικό υλικό για την επισκευή των συστημάτων σε επίπεδο εξαρτημάτων. 

Συνεπώς, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών και με δεδομένο ότι βάσει της §12.1 στα VHF «Μια σειρά 

από τα ανωτέρω εγχειρίδια θα συνοδεύει απαραίτητα κάθε προσφορά.» 

αναμένουμε το συντομότερο και μέσα στις νόμιμες προθεσμίες την εκ μέρους 

σας παροχή των συμπληρωματικών στοιχείων (πλήρη σειρά των εγχειριδίων 

επισκευής - Service Manuals & πλήρες Εκπαιδευτικό υλικό) που θα καθιστούν 

την τεχνική προσφορά σας συμμορφούμενη επί των §2.2.5 και §6.6.1 στα UHF 

[τμήμα 2] και §2.1.10, §12.1 & §12.2 στα VHF. [τμήμα 1]» (οι εντός αγκυλών 

«[…]» σημειώσεις τίθενται εκ της νυν Απόφασης προς διευκόλυνση 

κατανόησης), ήτοι καλώντας τον πάλι, να υποβάλει τα εγχειρίδια συντήρησης-

επισκευής, ως προς αμφότερα τα τμήματα της διαδικασίας.  

Την 14-12-2021, ο δεύτερος προσφεύγων απάντησε στα ανωτέρω ως 

εξής «Σχετικά με τα Εγχειρίδια Επισκευής (Service Manuals) για τα UHF (§2.2.5 

και §6.6.1) και τα VHF (§12.1 και §12.2) σας αναφέρουμε τα πιο κάτω: Η 

απαίτηση §6.6.1 της Διακήρυξης για τα UHF αναφέρει «Η συνολική προμήθεια 

θα συνοδεύεται από: Πλήρεις σειρές εγχειριδίων επισκευής (Service Manuals) 

με απεικονίσεις των συνδέσεων και των καλωδιώσεων, τα κυκλωματικά 

διαγράμματα όλων των τμημάτων, τη μεθοδολογία διάγνωσης βλαβών και τις 

διαδικασίες εγκατάστασης, συντήρησης, παραμετροποίησης και επισκευής κάθε 

συσκευής.». Η απαίτηση §12.1 της Διακήρυξης για τα VHF αναφέρει «Η 
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προμήθεια θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων χρήσης και 

επισκευής (User manuals και service manuals) τα οποία θα είναι ευκρινή, με 

πλήρεις απεικονίσεις και κυκλωματικά διαγράμματα και θα παρέχουν πλήρεις 

οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. Μια σειρά από τα ανωτέρω 

εγχειρίδια θα συνοδεύει απαραίτητα κάθε προσφορά. Σε ότι αφορά τα 

συστήματα τοπικής και απομακρυσμένης παρακολούθησης, τα τεχνικά 

εγχειρίδια θα παρασχεθούν σε επίπεδο εγκατάστασης, παραμετροποίησης και 

λειτουργίας του αντίστοιχου υλικού/λογισμικού (H/W, S/W).». Θα θέλαμε να σας 

αναφέρουμε ότι τα ήδη υποβληθέντα αρχεία στους φάκελους «Technical 

Construction Files», «User Documentation» και «Supplement Documents» 

αποτελούν πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων χρήσης και επισκευής (User 

manuals και service manuals) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Εντούτοις, και σε κάθε περίπτωση σε συνέχεια του αιτήματός σας, και προς 

αποφυγη τυχόν παρερμηνειών, διευκρινίζεται ότι επειδή τα ανωτέρω αρχεία 

περιέχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι περιλαμβάνει ένα τυπικό 

Service Manual, για το σκοπό αυτό η εταιρία μας εύλογα αποφεύγει να 

χρησιμοποιεί τον όρο «Service Manual» καθότι στην παγκόσμια αγορά 

θεωρείται πλέον περιοριστικός όρος. Πράγματι, όπως εμφανώς αποδυκνείεται 

ακόμα και από τους Πίνακες Περιεχομένων των ανωτέρω ήδη υποβληθέντων 

αρχείων, τα αναφερόμενα στις απαιτήσεις §2.2.5 & §6.6.1 (για τα UHF) και 

§12.1 & §12.2 (για τα VHF) υπερκαλύπτονται πλήρως. Κατά συνέπεια, 

θεωρούμε ότι με την προσφορά μας έχουμε αποστείλει πλήρη Service Manuals 

και τούτο μετά την ανωτέρω διευκρίνιση ικανοποιεί και την επιτροπή σας.16 2 

Όπως προκύπτει, στις πιο πάνω απαιτήσεις δεν ζητείται πουθενά η κατάθεση 

οδηγίας αντικατάστασης ανταλλακτικών. Αντιθέτως, στην από 22/7/2021 

απαντητική επιστολή της Εταιρίας μας αναφέρουμε ότι στην περίπτωση που η 

Εταιρία μας κριθεί Ανάδοχος του έργου προτιθέμεθα να προσφέρουμε στην 

Υπηρεσίας σας ως πρόσθετο παραδοτέο και ένα έγγραφο οδηγιών το οποίο θα 

περιέχει λεπτομερείς οδηγίες αντικατάστασης ανταλλακτικών. Όπως σαφώς 

επισημαίνεται «… σύμφωνα με τη συνήθη πολιτική της …., για την 

αντικατάσταση των σύνθετων ανταλλακτικών σε επίπεδο εξαρτημάτων, τα 
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ανωτέρω ανταλλακτικά που θα παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας 

σύμβασης θα συνοδεύονται με έγγραφο οδηγιών το οποίο θα περιέχει 

λεπτομερείς οδηγίες αντικατάστασης». Τα πιο πάνω ουδόλως αν και δεν 

αποτελούν απαίτηση της Διακήρυξης προσφέρονται από την Εταιρεία μας όσον 

αφορά τη συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, όπως 

αναφέρουν με σαφήνεια οι απαιτήσεις §6.2.1 και §2.1.7 της Διακήρυξης «Να 

κατατεθεί Γενικός Κατάλογος Ανταλλακτικών του προσφερομένου είδους, που 

θα αναλύεται: α) σε επίπεδο εξαρτήματος όπου επιτρέπεται από τη κατασκευή 

β) σε επίπεδο ανταλλάξιμης μονάδας-πλακέτας στις υπόλοιπες περιπτώσεις.» 

Σε απόλυτη συμμόρφωση με την απαίτηση, η από 22/7/2021 απαντητική 

επιστολή της Εταιρίας μας επισημαίνει ότι «Τα εγχειρίδια χρήσης που έχουν 

κατατεθεί, καλύπτουν πλήρως τις δραστηριότητες χρήσης αλλά επιπλέον και 

συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού, με δεδομένο το γεγονός ότι όσον 

αφορά τη συντήρηση, πλέον ως ανταλλακτικό θεωρείται η ίδια η συσκευή ως 

μονάδα αντικατάστασης (…).». Επιπλέον των ανωτέρω και ενώ τα ήδη 

υποβληθέντα αρχεία στους φάκελους «Technical Construction Files», «User 

Documentation» και «Supplement Documents» αποτελούν πλήρεις σειρές 

τεχνικών εγχειριδίων χρήσης και επισκευής (User manuals και service manuals) 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, σας καταθέτουμε επιπρόσθετα των 

απαιτήσεων της Διακήρυξης και το συνημμένο εμπιστευτικό έγγραφο 

«Εγχειρίδιο T6 Radio Assembly Power Point» με λεπτομέρειες (παρουσίαση και 

video) των διαδικασιών Assembly/Disassembly των μονάδων του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. Το εν λόγω έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί και στην 

εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά την επισκευή των συστημάτων σε 

επίπεδο εξαρτημάτων. Σχετικά με την Εκπαίδευση Προσωπικού, σας 

αναφέρουμε τα πιο κάτω: Οπως προκύπτει από τις απαιτήσεις §6.7.2 (για τα 

UHF) και §14.2 (για τα VHF), πουθενά δεν ζητείται απο το Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης να εχει ειδική ενότητα για την επισκευή των συστημάτων σε 

επίπεδο εξαρτημάτων. Αντιθέτως, στην από 22/7/2021 απαντητική επιστολή της 

Εταιρίας μας αναφέρουμε ότι στην περίπτωση που η Εταιρία μας κριθεί 

Ανάδοχος του έργου προτιθέμεθα να συμπεριλάβουμε στο βασικό Πρόγραμμα 
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Εκπαίδευσης, όπως αυτό περιγράφεται στις ως άνω απαιτήσεις, μια επιπλέον 

ειδική ενότητα για την επισκευή των συστημάτων σε επίπεδο εξαρτημάτων. Το 

πιο πάνω ουδόλως αποτελεί απαίτηση της Διακήρυξης αλλά πρόσθετη παροχή 

της Εταιρίας μας προς την Υπηρεσίας σας όσον αφορά την επισκευή του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. 2 Σε κάθε περίπτωση, σας καταθέτουμε 

επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στη Διακήρυξη και το συνημμένο 

εμπιστευτικό έγγραφο «Εγχειρίδιο T6 Radio Assembly Power Point» με 

παρουσίαση και video των διαδικασιών Assembly/Disassembly των μονάδων 

του προσφερόμενου εξοπλισμού. Το εν λόγω έγγραφο θα χρησιμοποιοηθεί 

στην εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά την επισκευή των συστημάτων 

σε επίπεδο εξαρτημάτων. Από τα πιο πάνω θεωρούμε ότι η αναφορά της 

Επιτροπής μας γίνεται σε αντικείμενα που δεν αποτελούν απαιτήσεις της 

διακήρυξης, διότι δεν προκύπτει αντιστοίχιση με απαιτήσεις σύμφωνα με το 

κείμενο της διακήρυξης. Για το λόγο αυτό και θεωρούμε ότι η αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις 

του διαγωνισμού, όπως αυτές αναγράφονται αυτοτελώς στους τεχνικούς 

πίνακες της διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Εταιρία μας 

ανταπροκρινόμενη στο αίτημα της Επιτροπής σας, διευκρινίζει με την παρούσα 

επιστολή της ότι η προσφορά της καλύπτει και τα πρόσθετα στοιχεία που ζητά 

η Επιτροπή σας, έχει ανταποκρισθεί και στηνπαροχή πρόσθετων 

εμπιστευτικών πληροφοριών, ενώ παράλληλα έχει δεσμευτεί ότι θα προσφέρει 

στην Υπηρεσία σας και επιπλέον λεπτομέρειες που τυχόν ζητηθούν εφόσον 

κηρυχθεί Ανάδοχος του Έργου. Συνημμένα: Εγχειρίδιο T6 Radio Assembly το 

οποίο χαρακτηρίζεται εμπιστευτικό βάσει τον διευκρινήσεων που σας έχουμε 

αποστείλει με την επιστολή μας στις 23/5/2021: 1. T6 Radio Assembly Power 

Point.pptm», επισυνάπτοντας το πρώτον, και το ανωτέρω αναφερόμενο 

φυλλάδιο οδηγιών συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης των μονάδων 

προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Πλην όμως, σε αντίθεση με τις αιτιάσεις του δεύτερου προσφεύγοντα, 

η προδιαγραφή 6.6.1 τμήματος 2 δεν ζήτησε αορίστως εγχειρίδια επισκευής, 

αλλά τέτοια εγχειρίδια που θα παρουσιάζουν πλήρως κάθε διαδικασία 
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εγκατάστασης, συντήρησης και παραμετροποίησης, ως και επισκευής κάθε 

επισκευής, ενώ ο όρος 6.2.1 ζήτησε να υποβληθεί κατάλογος ανταλλακτικών με 

ανάλυση «α) σε επίπεδο εξαρτήματος όπου επιτρέπεται από τη κατασκευή β) 

σε επίπεδο ανταλλάξιμης μονάδας-πλακέτας στις υπόλοιπες περιπτώσεις.». 

Επομένως, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του δεύτερου προσφεύγοντα, 

ζητήθηκε πρώτον, ρητά να υποβληθούν με την προσφορά εγχειρίδια, που 

παρουσιάζουν με πληρότητα κάθε παραπάνω διαδικασία και δεύτερον, να 

υποβληθεί κατάλογος ανταλλακτικών. Επιπλέον, ο εκ του δεύτερου 

προσφεύγοντος επικαλούμενος ως άνω όρος 6.2.1 δεν κατέλειπε στην ευχέρεια 

του κάθε προσφέροντα να αποφασίσει αν θα υποβάλει κατάλογο 

ανταλλακτικών σε επίπεδο εξαρτήματος, αναλόγως βουλήσεως του ιδίου ή του 

κατασκευαστή, αλλά «αν επιτρέπεται από την κατασκευή». Δεδομένου ότι, 

όπου υπάρχει επιμέρους ανταλλακτικό επιμέρους στοιχείο μιας συσκευής, 

αυτονόητα η επισκευή του απαιτεί τη δυνατότητα ακριβώς αντικατάστασης και 

εγκατάστασης του επιμέρους ανταλλακτικού, το περιεχόμενο του εγχειριδίου 

συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να καλύπτει και την αντικατάσταση των 

ανταλλακτικών. Στο δε αρχείο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ο δεύτερος 

προσφεύγων δήλωσε συναφώς, ως προς την προδιαγραφή 6.2.1 τα εξής «Μία 

λίστα Ανταλλακτικών παρέχεται με την προσφορά. Τα ανταλλακτικά σε επίπεδο 

εξαρτήματος και σε επίπεδο ανταλάξιμης μονάδας-πλακέτας παρέχονται με την 

προσφορά. Ανταλλακτικά για το Radio module engine είναι σε επίπεδο 

εξαρτήματος. Όλα τα άλλα είναι σε επίπεδο ανταλλάξιμης μονάδας-πλακέτας. 

…,…, Section No. 3, Σελίδα No. 14 και Appendix No. C, Σελίδα No. 25- 26.» και 

άρα, ρητά ο δεύτερος προσφεύγων δήλωσε με την προσφορά του ότι τα 

ανταλλακτικά για το radio module engine, σελ. 25 ανωτέρω παραπεμπόμενου 

φυλλαδίου, προσφέρονται σε επίπεδο εξαρτήματος και τα υπόλοιπα σε επίπεδο 

ανταλλάξιμης μονάδας-πλακέτας.  

 Αφού εν προκειμένω, όπως ο ίδιος ο δεύτερος προσφεύγων δια των 

ανωτέρω συνολικά δεύτερων και τρίτων διευκρινίσεών του, κατέστησε σαφές, 

είναι σε θέση να προσφέρει και συγκεκριμένα, προσφέρει για συγκεκριμένες 

συσκευές, ανταλλακτικά σε επίπεδο επιμέρους πλακέτας, τότε προφανώς και η 
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προσφορά τέτοιων ανταλλακτικών δεν συνιστά κάποια εκ περισσού προσφορά, 

αλλά προσφορά σε πλήρωση των απαιτήσεων της διακήρυξης. Κατ’ 

αποτέλεσμα και συνδυασμό των ανωτέρω, είναι και υποχρεωτικό με την 

προσφορά να υποβάλει εγχειρίδιο συντήρησης-επισκευής που περιλαμβάνει 

οδηγίες αντικατάστασης τέτοιων ανταλλακτικών και δεν υφίσταται περίπτωση 

τυχόν εκ περισσού και πρόσθετου των ζητουμένων εξοπλισμού που τυχόν 

προσφέρεται και περί του οποίου δεν συντρέχει χρεία πλήρωσης των λοιπών 

περί αυτού προδιαγραφών, όπως το εγχειρίδιο επισκευής, της διακήρυξης. 

Άλλωστε, στη σελ. 22 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του, προδιαγραφή 2.2.5, ο 

δεύτερος προσφεύγων ανέφερε πως υποβάλει και «Τους καταλόγους με τα 

προτεινόμενα όργανα ελέγχου και τα εργαλεία, που αναφέρονται στις 

παραγράφους 6.5.1 και 6.5.2. και απαιτούνται για την επισκευή των radios 

παρουσιάζεται στο έγγραφο Logistics Plan, …, Appendix No.D, Σελίδα No. 27-

31» και άρα, ο ίδιος υποβάλει κατάλογο με μέσα που χρειάζονται στην επισκευή 

και ούτως ακόμη αντικρούοντας, τη χρεία υποβολής εγχειριδίων επισκευής. 

Ακόμη, αλυσιτελώς τυγχάνει επίκλησης από τον δεύτερο 

προσφεύγοντα, τι θα παραδώσει κατά την εκτέλεση ως εκπαιδευτικό υλικό, 

προς κάλυψη ή επιπροσθέτως των απαιτήσεων της διακήρυξης, ο δεύτερος 

προσφεύγων, αν αναδειχθεί ανάδοχος, καθώς το προκείμενο ζήτημα αφορά τι 

όφειλε να υποβάλει με την προσφορά και όχι τι υπόσχεται να υποβάλει κατά την 

εκτέλεση.  

6. Επειδή, συνεπώς, εν προκειμένω, ο δεύτερος προσφεύγων, όπως 

βάσιμα προβάλλει ο πρώτος προσφεύγων, πρώτον, παρέλειψε αναγκαία να 

περιληφθούν στην προσφορά έγγραφα και στοιχεία, τα οποία συνίστανται σε 2 

αυτοτελή μεταξύ τους απαιτούμενα και συγκεκριμένα, αφενός τα κυκλωματικά 

διαγράμματα με συμπερίληψη εντός αυτών αναλυτικών στοιχείων που 

επιτρέπουν την έκθεση λειτουργίας κυκλώματος και συσκευής, η οποία δεν είναι 

δυνατή, χωρίς την παράθεση τιμών εξαρτημάτων, αφετέρου, εγχειριδίου 

συντήρησης, το οποίο κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικές 

οδηγίες εγκατάστασης, απεγκατάστασης και αντικατάστασης ανταλλακτικών για 

όσα ακριβώς στοιχεία του εξοπλισμού προσφέρεται κατά την προσφορά του 
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τέτοια μορφή ανταλλακτικών και εν προκειμένω, όντως προσφέρεται. Τα 

Technical Construction Files, που στις πρώτες διευκρινίσείς του αναφέρονται 

ως σχετική απόδειξη, ενώ συγχρόνως αναφέρεται πάντως στις ίδιες 

διευκρινίσεις, η επικαλούμενη μη απαίτηση συμπερίληψης τιμών εξαρτημάτων 

και η υπόσχεση, με σχετική δήλωση κατασκευαστή, περί υποβολής 

αναλυτικότερων διαγραμμάτων κατά την εκτέλεση, περιγράφουν την κατασκευή, 

δομή και μέρη των συσκευών και τον έλεγχο κινδύνου αυτών, μαζί με τις 

προδιαγραφές και πρότυπα ελέγχου συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα, 

χωρίς ουδόλως να περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα κυκλώματα, για τα οποία 

παραπέμπουν σε μη περιλαμβανόμενο σε αυτά τα έγγραφα, παράρτημα. 

Άλλωστε, ο ίδιος ο δεύτερος προσφεύγων προβάλλει προς πλήρωση της 

απαίτησης εγχειριδίου συντήρησης την υποβολή εγχειριδίου χρήσης, επί τη 

βάσει ότι ως ανταλλακτικό νοεί μόνο όλη τη συσκευή, πράγμα που όμως δεν 

συμβαίνει ως προς το σύνόλο των ανταλλακτικών της προσφοράς του. 

Εξάλλου, ο όρος 6.2.1 δεν επέτρεψε τυχόν να υποβληθούν 2 σωρευτικά 

εναλλακτικές ανταλλακτικών, αλλά είτε ανταλλακτικά εξαρτήματος είτε 

ανταλλακτικά μονάδας πλακέτας ανά στοιχείο εξοπλισμού και εν προκειμένω, 

όντως ο δεύτερος προσφεύγων δια της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του επέλεξε 

και προσδιόρισε μεταξύ των περισσοτέρων επιλογών που προσφέρει ο 

κατασκευαστής κατά το παραπεμπόμενο έγγραφο Logistics Plan, …, να 

προσφέρει συγκεκριμένου τύπου ανταλλακτικά για ορισμένες συσκευές και του 

συγκεκριμένου δεύτερου τύπου για άλλες συσκευές και όχι και τις 2 μορφές 

ανταλλακτικών για τις ίδιες συσκευές ούτε εναλλακτικά, όπως αβάσιμα 

προβάλλει ο (μη λαμβάνων υπόψη τη σαφή δήλωση ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

σελ. 73 επί της 6.2.1 προδιαγραφής, του δεύτερου προσφεύγοντος) πρώτος 

προσφεύγων, αλλά ούτε σωρευτικά και ως εκ περισσού παροχή (αφού 

προσέφερε μόνο τη μία εκ των δύο λύσεων για κάθε συσκευή). Επομένως 

όμως, αντικρούεται και ο ισχυρισμός του δεύτερου προσφεύγοντα, ότι δεν 

χρειαζόταν να υποβάλει οδηγίες αντικατάστασης ανταλλακτικών, αφού ακριβώς 

προσέφερε για συγκεκριμένες συσκευές και επιμέρους ανταλλάξιμα στοιχεία-

ανταλλακτικά και όχι μόνο συσκευές εν όλω αντικαθιστώμενες. Περαιτέρω και 



Αριθμός Αποφάσεων: 1112 ΚΑΙ 1113 /2022 

 22 

ασχέτως των ανωτέρω, ο ως άνω όρος 6.6.1, σε συνδυασμό με τον όρο 2.2.5 

ζήτησαν να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά (όρος 2.2.5) εγχειρίδια 

επισκευής «για κάθε ξεχωριστή προσφερόμενη συσκευή» (όρος 2.2.5) που 

παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο επισκευής, αλλά «με απεικονίσεις των 

συνδέσεων και των καλωδιώσεων, τα κυκλωματικά διαγράμματα όλων των 

τμημάτων, τη μεθοδολογία διάγνωσης βλαβών και τις διαδικασίες 

εγκατάστασης, συντήρησης, παραμετροποίησης και επισκευής κάθε συσκευής» 

(όρος 6.6.1). Τα δε κατά την προδιαγραφή 2.2.5 παραπεμπόμενα, κατά την 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του δεύτερου προσφεύγοντα, έγγραφα , περιλαμβάνουν 

οδηγίες χρήσης, αντιμετώπισης και διάγνωσης προβλημάτων χρήστη και για 

τον ενισχυτή, τον πομπό και τον δέκτη, οδηγίες περί του πότε χρειάζεται 

ρύθμιση συχνότητας ως και αντικατάστασης αποκλειστικά ανεμιστήρων και 

άρα, προδήλως δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις για πλήρη εγχειρίδια συντήρησης 

που περιγράφουν ούτως αναλυτικά τη διαδικασία συντήρησης κάθε συσκευής. 

Επομένως, πρώτον, δεν υποβλήθηκαν με την προσφορά τα ως άνω δύο 

απαιτούμενα στοιχεία της και δη, με το περιεχόμενο με το οποίο απαιτήθηκαν 

και συγκεκριμένα, όσον αφορά τα διαγράμματα κυκλωμάτων και τα εγχειρίδια 

επισκευής. Δεύτερον, η κατ’ άρ. 310 Ν. 4412/2016, ως ισχύει και όπως 

παραπέμπεται κατ’ άρ. 3.1.1 της διακήρυξης, δυνατότητα διευκρίνισης και 

συμπλήρωσης ελλείψεων των προσφορών δεν δύναται να φθάσει στο σημείο 

μεταβολής της προσφοράς, το πρώτον υποβολής στοιχείου που απαιτείτο να 

υποβληθεί με αυτή και δη, όταν ουδόλως τεκμηριώνεται σαφώς, η 

προϋφιστάμενη της προσφοράς κατοχή τους του ούτε το πρώτον σύνταξης και 

δημιουργίας απαραίτητων να υποβληθούν με την προσφορά εγγράφων, καθώς 

τούτο υπερβαίνει τα άκρα όρια ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, που θέτει για 

την εφαρμογή της η ίδια η διάταξη του άρ. 102 και του άρ. 310 Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύουν μετά το Ν. 4782/2021. Πλην όμως, εν προκειμένω, ο δεύτερος 

προσφεύγων αφενός υποβάλλει με τις δεύτερες από 22-7-2021 διευκρινίσεις 

του, μεταξύ άλλων και για τα κυκλωματικά διαγράμματα, το έγγραφο που 

αναφέρει ως ημερομηνία του την 22-7-2021, ήτοι την ημέρα υποβολής των 

διευκρινίσεων, αφετέρου και κυριότερον, όσον αφορά τις δεύτερες διευκρινίσεις 
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ως προς τα διαγράμματα και τις τρίτες, ως προς τις επιμέρους οδηγίες 

συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης, οτδόλως προκύπτει ότι κατείχε τυχόν 

τα έγγραφα που το πρώτον με τις διευκρινίσεις υποβάλλει, κατά τον χρόνο της 

προσφοράς του, πολλώ δε μάλλον, ενώ ο ίδιος στις πρώτες για τα διαγράμματα 

και τις δεύτερες, όσον αφορά το σκέλος περί του εγχειριδίου, διευκρινίσεις 

επέμενε, πως δεν απαιτούνταν με την προσφορά όλα τα ανωτέρω, αλλά και ότι 

θα παράσχει αυτά κατά την εκτέλεση και δη, υποβάλλοντας ως προς τα 

διαγράμματα και από 1-7-2021 δήλωση του κατασκευαστή (με τις από 1-7-2021 

διευκρινίσεις), ότι (ο κατασκευαστής) θα παρέχει αυτά κατά την εκτέλεση εκ του 

δεύτερου προσφεύγοντα, με συνέπεια, ουδόλως να τεκμηριώνεται η εκ του 

δεύτερου προσφεύγοντα κατοχή όλων των ανωτέρω και προφανώς, χωρίς να 

προκύπτει τυχόν εξ απλής παραδρομής, μη υποβολή όλων των ανωτέρω, με 

την προσφορά. Εξάλλου, αν γινόταν δεκτή δυνατότητα προσφέροντος να 

συλλέγει και να αποκτά τα έγγραφα τεκμηρίωσης της προσφοράς του κατά την 

αξιολόγηση, θα λάμβανε χώρα παράβαση του ίσου μέτρου κρίσης και απονομή 

αθέμιτου πλεονεκτήματος στον κατά περίπτωση υποβάλλοντα αυτά μετά την 

προσφορά, προσφέροντα, αφού ούτως θα δύνατο να απολαμβάνει μεγαλύτερη 

επί της ουσίας προθεσμία σύνταξης πλήρους προσφοράς, σε σχέση με τους 

συνδιαγωνιζομένους ανταγωνιστές, με καταστρατήγηση ούτως και των περί των 

προθεσμιών σύνταξης και υποβολής προσφορών, διατάξεων νόμου και της 

διακήρυξης. Συνεπώς, ασχέτως αν παραδεκτώς καταρχήν ζητήθηκαν έστω και 

για πρώτη φορά για κάθε μία ανωτέρω έλλειψη, διευκρινίσεις, σε κάθε 

περίπτωση μη νομίμως έγιναν δεκτές, αφού βαίνουν πέραν του παραδεκτού 

πεδίου συμπληρώσεων του άρ. 310 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά τον Ν. 

4782/2021, ως και του παραπέμποντος σε αυτό όρου 3.1.1 της διακήρυξης. 

Τρίτον, ο δεύτερος προσφεύγων, ακόμη και αν υποτεθεί ότι κλήθηκε νόμιμα για 

διευκρινίσεις καταρχήν, όπως και ότι όσα υπέβαλε δι’ αυτών τυχόν καταρχήν 

δύναντο να γίνουν δεκτά, σε κάθε περίπτωση ουδόλως συμμορφώθηκε με την 

πρώτη, ως προς τα διαγράμματα και τη δεύτερη ως προς τα εγχειρίδια 

επισκευής, κλήση διευκρινίσεων της αναθέτουσας, αφού ως προς αμφότερα τα 

αντικείμενα ελλείψεών του, κατά την πρώτη κατά περίπτωση απάντησή του 
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(δεύτερες και τρίτες για διαγράμματα και εγχειρίδια συντήρησης, αντίστοιχα, 

διευκρινίσεις που παρείχε), εν τέλει ουδόλως συμπλήρωσε τις ελλείψεις του, 

ενώ όσα ανέφερε περί εκ μέρους του εξαρχής πλήρωση των συναφών 

απαιτήσεων, συνίστανται σε αβάσιμη και ανεπίκαιρη, αμφισβήτηση και 

απόπειρα τροποποίησης των απαιτήσεων της διακήρυξης, αφού κατά τα 

ανωτέρω, εξαρχής η προσφορά του έφερε, σε αντίθεση με τις αιτιάσεις των 

διευκρινίσεών του, τις οικείες ελλείψεις. Παρά μόνο, μετά από επανειλημμένη 

και δη, ως προς αμφότερες τις ανωτέρω ελλείψεις (διαγράμματα και εγχειρίδια 

επισκευής, αντίστοιχα), κλήση της αναθέτουσας, το πρώτον συμπλήρωσε τα 

ανωτέρω, με έγγραφα που υπέβαλε στην κατά περίπτωση ελλείψεως, δεύτερη 

συναφή του κλήση (δεύτερες και τρίτες, αντίστοιχα, διευκρινίσεις). Πλην όμως, ο 

όρος 2.4.6.β-γ’ της διακήρυξης ορίζει ως επαρκείς βάσεις άνευ ετέρου 

απόρριψης, προσφοράς, περιπτώσεις, όπου η προσφορά «β. … περιέχει 

ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, γ) για την οποία 

ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον 

αναθέτων φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το 

άρθρο 310 του ν. 4412/2016». Επομένως, η μη συμμόρφωση και μη υποβολή 

των ζητουμένων μετά από κλήση της αναθέτουσας για 

διευκρινίσεις/συμπληρώσεις συνιστά αυτοτελή βάση απόρριψης της 

προσφοράς, ασχέτως και επιπλέον των εξαρχής ελλείψεων της. Επιπλέον, η μη 

συμμόρφωση με τέτοια κλήση δεν γεννά υποχρέωση ή ευχέρεια της 

αναθέτουσας να επαναλάβει την κλήση προς τον οικονομικό φορέα, η δε 

δυναότητα διευκρινίσεων παρέχεται κατά νόμο και κατά τη διακήρυξη άπαξ 

στον οικονομικό φορέα, ως προς την εκάστοτε συγκεκριμένη επιμέρους έλλειψη 

ή ασάφεια της προσφοράς του ούτε η αξιολόγηση των προσφορών δύναται να 

τραπεί σε διαδικασία διαλόγου μεταξύ αναθέτουσας και διαγωνιζομένου. Ούτε η 

αβάσιμη άρνηση των οικείων απαιτήσεων της διακήρυξης ή η αβάσιμη 
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επίκληση περί επάρκειας της προσφοράς, ως προς τις οικείες απαιτήσεις, 

συνιστά συμμόρφωση με τέτοια κλήση ή παρέχει ευχέρεια στην αναθέτουσα, να 

επαναλάβει την κλήση, επεξηγώντας στον οικονομικό φορέα ή αποπειρώμενη 

να τον πείσει, ότι όντως η απαίτηση υφίσταται και η προσφορά του είναι 

ελλιπής. Ούτως άλλωστε, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν υπέβαλε τις 

συμπληρώσεις, διορθώσεις ή αποσαφηνίσεις που του ζητήθηκαν, η 

αναθέτουσα οφείλει αφενός να απορρίψει την προσφορά άνευ ετέρου, μη 

επιτρεπομένης δεύτερης κλήσης για το ίδιο ζήτημα, αφετέρου αποκλείει αυτήν 

από τη λήψη υπόψη όσων εν τέλει υποβάλει, μετά από μη νόμιμη δεύτερη 

κλήση. Άρα, η αναθέτουσα μη νομίμως σε κάθε περίπτωση δέχθηκε τις 

παραπάνω διευκρινίσεις και τα έγγραφα που δι’ αυτών υπέβαλε ο δεύτερος 

προσφεύγων, αποδεχόμενη ούτως την προσφορά και θεωρώντας εσφαλμένα, 

κατά λήψη υπόψη αυτών, πλήρωση των οικείων προδιαγραφών, ως και μη 

νόμιμα, ούτως ή άλλως, προέβη σε επόμενη της ανά πλημμέλεια, πρώτης, 

κλήση στον δεύτερο προσφεύγοντα, ενώ αντίθετα και μόνο, λόγω της μη 

συμμόρφωσης με την ανά πλημμέλεια, πρώτη κλήσή της και ασχέτως αν εκ του 

περιεχομένου τους τα οικεία υποβληθέντα με τις δεύτερες και τρίτες 

διευκρινίσεις έγγραφα ήταν δυνατόν να ληφθούν ούτως ή άλλως υπόψη, βλ. 

ανωτέρω, εν προκειμένω θεμελιώνεται επαρκής λόγος απόρριψης της 

προσφοράς και δη, για καθεμία εκ των ανωτέρω δύο ελλείψεων, που 

προαναφέρθηκαν. Τέταρτον άλλωστε, όσον αφορά την έλλειψη επί του 

εγχειριδίου συντήρησης, ουδόλως άλλωστε προκύπτει πως ακόμη και η δια των 

τρίτων διευκρινίσεων, υποβολή του εγγράφου «Εγχειρίδιο T6 Radio Assembly 

Power Point» με παρουσίαση και video των διαδικασιών 

Assembly/Disassembly των μονάδων του προσφερόμενου εξοπλισμού», όπως 

στις από 14-12-2021 διευκρινίσεις του (τρίτες), ο δεύτερος προσφεύγων 

καλύπτει τη συναφή απαίτηση, αφού τούτο αντικρούεται από την ίδια την εντός 

των ιδίων και των από 22-7-2021 προηγούμενων (δεύτερων) διευκρινίσεων του 

δεύτερου προσφεύγοντα, που αναφέρουν ακριβώς, ότι αν αναλάβει τη σύμβαση 

προτίθεται να προσφέρει έγγραφο οδηγιών με λεπτομερείς οδηγίες 

αντικατάστασης υλικών και μάλιστα, όπως ειδικώς στις δεύτερες, από 22-7-
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2021 διευκρινίσεις αναφέρει, το έγγραφο οδηγιών με λεπτομερείς οδηγίες 

αντικατάστασης θα παρέχονται, κατά την πολιτική του κατασκευαστή, με την 

παράδοση των ανταλλακτικών. Επομένως, αφενός το ίδιο το περιεχόμενο των 

διευκρινίσεων του δεύτερου προσφεύγοντα, αντικρούει την επάρκεια και 

πληρότητα όσων ακόμη και δια των τρίτων διευκρινίσεων υπέβαλε, δεδομένου 

ότι, αφού υφίστανται περαιτέρω οδηγίες αντικατάστασης ανταλλακτικών που θα 

παραδοθούν κατά την εκτέλεση, σαφώς και το επιμέρους εγχειρίδιο, που αφορά 

επιμέρους μόνο την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση, δεν καλύπτει την 

απαίτηση για πλήρη εγχειρίδια επισκευής με τις πλήρεις (και όχι μέρος από) 

πληροφορίες επισκευής και συντήρησης. Αφετέρου, κατά των ανωτέρω 

προκύπτει, πως ο κατασκευαστής είναι αυτός που θα παραδώσει τις οδηγίες με 

τα ανταλλακτικά που θα συμπαραδώσει κατά την εκτέλεση και άρα, 

αντικρούεται ότι τυχόν διαθέτει ο δεύτερος προσφεύγων και δη, ότι διέθετε και 

ήδη κατά την προσφορά του, τις οικείες οδηγίες αντικατάστασης, που αναφέρει 

πως θα υποβάλει κατά την εκτέλεση, μαζί με την παράδοση των 

ανταλλακτικών. Ούτως, όσον αφορά το εγχειρίδιο συντήρησης και για τους 

ανωτέρω πρόσθετους λόγους, προκύπτει ως απαράδεκτη η αποδοχή των 

διευκρινίσεων, ως και της προσφοράς του δεύτερου προσφεύγοντα. Συνεπεία 

όλων των ανωτέρω και για όλους τους ανωτέρω λόγους, κατ’ αποδοχή των 

συναφών ισχυρισμών του πρώτου προσφεύγοντα, μη νομίμως κρίθηκε δεκτός 

ο δεύτερος προσφεύγων, παρά τις ανωτέρω πλημμέλειες της προσφοράς του, 

ως προς τα διαγράμματα κυκλωμάτων και τα εγχειρίδια επισκευής/συντήρησης, 

οι οποίες άλλωστε πλημμέλειες, μη νομίμως θεωρήθηκαν ως θεραπευθείσες 

μετά από αποδοχή από απαραδέκτως υποβληθέντων, τόσο λόγω της 

υποβολής τους μετά από επανάληψη κλήσης του δεύτερου προσφεύγοντα, όσο 

και λόγω του περιεχομένου αυτών, εγγράφων και διευκρινίσεων, ενώ ο 

δεύτερος προσφεύγων ήταν ούτως ή άλλως απορριπτέος και λόγω της μη 

συμμόρφωσης με την ανά πλημμέλεια πρώτη (ήτοι πρώτη και δεύτερη, για τα 

διαγράμματα και τα εγχειρίδια, αντίστοιχα) κλήση για διευκρινίσεις, ενώ η 

αναθέτουσα μη νόμιμα κάλεσε αυτόν, μετά από τέτοια μη συμμόρφωση, με νέες 

κλήσεις της, για τις οικείες συμπληρώσεις/διευκρινίσεις. Άρα, δια των ανωτέρω, 
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κατ’ αποδοχή των υπό ΙΙ.Α ισχυρισμών της πρώτης προσφυγής, ο δεύτερος 

προσφεύγων είναι άνευ ετέρου απορριπτέος, παρέλκει δε προς τούτο η εξέταση 

των λοιπών ισχυρισμών της προσφυγής. 

7. Επειδή, επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η πρώτη Προδικαστική 

Προσφυγή και να απορριφθεί η δεύτερη Προδικαστική Προσφυγή. Να 

απορριφθεί αντιστοίχως, η Παρέμβαση του δεύτερου προσφεύγοντα και να γίνει 

δεκτή η Παρέμβαση του πρώτου προσφεύγοντα. Να ακυρωθεί η 

προσβαλλομένη, καθ’ ο μέρος, στο τμήμα 2 της διαδικασίας, έκρινε δεκτό τον 

δεύτερο προσφεύγοντα. 

8. Επειδή ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να επιστραφεί 

το παράβολο της πρώτης προσφυγής και να καταπέσει το παράβολο της 

δεύτερης προσφυγής.. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται την πρώτη Προδικαστική Προσφυγή. 

Απορρίπτει την Παρέμβαση του δεύτερου προσφεύγοντα. 

Απορρίπτει τη δεύτερη Προδικαστική Προσφυγή. 

Δέχεται την Παρέμβαση του πρώτου παρεμβαίνοντα. 

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Γ./Δ11/Ε …Απόφαση του Υπουργού 

…, καθ’ ο μέρος έκρινε δεκτό τον δεύτερο προσφεύγοντα στο τμήμα 2 της 

διαδικασίας. 

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου της πρώτης προσφυγής και την 

κατάπτωση του παραβόλου της δεύτερης προσφυγής. 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στις 25-7-2022. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΛΑΣ 

 


