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Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 22-1-2020 με την εξής σύνθεση: 

Μαρία-Ελένη Σιδέρη – Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή – Εισηγήτρια και 

Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου, Μέλη. 

i. Για να εξετάσει την από 2-12-2019 (ημεροχρονολογία 

ανάρτησης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1559/19-12-2019 της εταιρίας με την 

επωνυμία «…», νομίμως εκπροσωπούμενης. 

Κατά της αναθέτουσας αρχής «…», νόμιμα εκπροσωπούμενης. 

Και την από 20-12-2019 παρέμβαση του οικονομικού φορέα «….», 

νόμιμα εκπροσωπούμενου, καθ’ ο μέρος αυτή αφορά στην αποδοχή της 

τεχνικής προσφοράς του και τη διατήρηση σε ισχύ της προσβαλλόμενης 

πράξης κατά το ίδιο μέρος. 

Για να εξετάσει την από 20-12-2019 (ημεροχρονολογία ανάρτησης 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προδικαστική 

προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 1567/20-12-2019 της εταιρίας με την 

επωνυμία «…», νομίμως εκπροσωπούμενης.  

Κατά της αυτής αναθέτουσας αρχής «…», νόμιμα 

εκπροσωπούμενης. 

Και την από 30-12-2019 παρέμβαση της εταιρίας «…», νομίμως 

εκπροσωπούμενης, καθ’ ο μέρος αυτή αφορά την αποδοχή της τεχνικής 

προσφοράς της και τη διατήρηση σε ισχύ της προσβαλλόμενης πράξης κατά 

το ίδιο μέρος.  

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Σταυρούλα Κουρή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Eπειδή, με την πρώτη προδικαστική προσφυγή ΓΑΚ ΑΕΠΠ 

1559/2019 η προσφεύγουσα εταιρία «…» επιδιώκει να ακυρωθεί η από 27-

11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής «…» 

στην υπ’ αρ. ... συνεδρίασή του (θέμα Έκτακτο 1) κατά το μέρος με το οποίο 

κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές οι προσφορές των έτερων συμμετεχουσών στο 

διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΜΕΘ» εταιριών «…» και «…». 

2. Επειδή, με την από 30-12-2019 παρέμβαση η συμμετέχουσα 

στο διαγωνισμό εταιρία «…» παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της 

προσβαλλόμενης απόφασης καθό μέρος κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή η 

προσφορά της και βαθμολογήθηκε με 112,20.   

3. Επειδή, με τη δεύτερη προδικαστική προσφυγή ΓΑΚ ΑΕΠΠ 

1567/2019 η προσφεύγουσα εταιρία «…» επιδιώκει να ακυρωθεί η αυτή ως 

άνω από 27-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 

αρχής «…» στην υπ’ αρ. ... συνεδρίασή του (θέμα Έκτακτο 1) κατά το μέρος 

με το οποίο κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές οι προσφορές των έτερων 

συμμετεχουσών στον ίδιο διαγωνισμό εταιριών «…» και «…». 

4. Επειδή, με την από 30-12-2019 παρέμβαση η συμμετέχουσα 

στο διαγωνισμό εταιρία «…» παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της 

προσβαλλόμενης απόφασης καθό μέρος κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή η 

προσφορά της και βαθμολογήθηκε με 101,79. 

5. Επειδή, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης, κατά τον μεν όρο 1.2 της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 

165.000€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ποσού 133.064,52€ άνευ 

ΦΠΑ, κατά δε το Παράρτημα Ι της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό 160.000€ 

συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ποσού 129.032,26€ άνευ ΦΠΑ. Εν 

προκειμένω, η εταιρία «…» έχει  καταθέσει, δεσμεύσει και πληρώσει 

ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ... ποσού 825€, ήτοι προφανώς το 0,5% επί 

της αξίας των 165.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όχι επί της καθαρής 

αξίας, ήτοι έχει καταβάλει επιπλέον ποσό, το οποίο πρέπει να επιστραφεί ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν. Εξάλλου, η εταιρία «…» έχει καταθέσει, δεσμεύσει 

και πληρώσει  ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό ..., ποσού 667€, που 
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αντιστοιχεί στο 0,5% επί της καθαρής αξίας των 133.064,52€, ήτοι 165.000€ 

με ΦΠΑ. 

6. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του και του χρόνου αποστολής δημοσίευσής 

του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π., και συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο ασκούνται αμφότερες οι 

προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

7. Επειδή, αμφότερες οι υπό κρίση προδικαστικές προσφυγές 

έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ. α΄), δοθέντος ότι η 

προσβαλλόμενη απόφαση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους στις 

12-12-2019, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι συμμετέχοντες και αμφότερες 

οι προσφυγές ασκήθηκαν στις 20-12-2019.  

8. Επειδή, το έννομο συμφέρον των προσφευγουσών 

στοιχειοθετείται στο γεγονός ότι έχουν υποβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως 

την προσφορά τους στον υπόψη διαγωνισμό, προσδοκώντας έκαστη εξ 

αυτών εύλογα να της ανατεθεί η εκτέλεση της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

9. Επειδή, με την υπ΄ αριθ. πρωτ. … διακήρυξη προκηρύχθηκε 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ», συνολικής προϋπολογισθείσας 

αξίας κατά τον μεν όρο 1.2 της διακήρυξης ποσού 165.000€ συμπ/νου του 

αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι ποσού 133.064,52€ άνευ ΦΠΑ, κατά δε το 

Παράρτημα Ι της διακήρυξης ποσού 160.000€ συμπ/νου του αναλογούντος 

ΦΠΑ, ήτοι ποσού 129.032,26€ άνευ ΦΠΑ, με CPV …, με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται 

στον όρο 2.3.1. της διακήρυξης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών ορίσθηκε η 1-10-2019. Η εν λόγω διακήρυξη καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ και αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με Συστηµικό Αριθµό  α/α 

…. Σύμφωνα με το υπ’ αρ. … Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο 

διαγωνισμό υπέβαλαν τις προσφορές τους τρεις (3) οικονομικοί φορείς και δη 
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οι εταιρίες «…», «…» και «…». Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής των συμμετεχουσών εταιριών διαπιστώθηκε ότι αυτά ήσαν 

πλήρη. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους όλες κρίθηκαν 

αποδεκτές και η εταιρία «…» έλαβε βαθμολογία 101,79, η εταιρία «…» έλαβε 

βαθμολογία 104,70 και η εταιρία «…» έλαβε βαθμολογία 112,20. 

10. Επειδή, ειδικότερα, με την πρώτη προδικαστική 

προσφυγή ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1559/2019, ο προσφεύγων οικονομικός φορέας «…» 

βάλλει κατά της ανωτέρω απόφασης καθό μέρος έγιναν αποδεκτές οι τεχνικές 

προσφορές των εταιριών «…» και «…», υποστηρίζοντας τα ακόλουθα: Ι. 

Όσον αφορά στην προσφορά της εταιρίας ...: 1. Στις τεχνικές προδιαγραφές 

του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ άλλων, «… 2. Να 

διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220V/50Hz και να είναι αθόρυβο, 

παθητικής ψύξης χωρίς ανεμιστήρα για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης 

στο εσωτερικό του…». Παρά το γεγονός ότι η εταιρία ... στο υποβληθέν εκ 

μέρους της φύλλο συμμόρφωσης δηλώνει ότι η προσφορά της πληροί την 

άνω τεχνική προδιαγραφή (απαράβατο όρο της διακήρυξης), τούτο δεν 

επιβεβαιώνεται από τις παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια. Ειδικότερα, από 

την περιγραφή της προσφερόμενης από την άνω εταιρία σύνθεσης 

συστήματος σε συνδυασμό με το υποβληθέν φυλλάδιο 1 (σελ. 4) ευθέως 

προκύπτει ότι τα προσφερόμενα από αυτήν παρακλίνια μόνιτορς δεν 

περιλαμβάνουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, ειμή μόνον προσφέρεται 

εξωτερικό τροφοδοτικό σε ξεχωριστή μονάδα (P2500). Επιπρόσθετα, λόγω 

της εξωτερικής μονάδας επιβαρύνεται ο ζωτικός χώρος της ΜΕΘ με περιττές 

καλωδιώσεις και επιπλέον συσκευές. Συνεπώς, μη νόμιμα, ακυρωτέα και 

πλημμελώς αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή 

την προσφορά της άνω ανταγωνίστριας εταιρίας. 2. Στις τεχνικές 

προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ 

άλλων, «… 7. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 48 ωρών ΗΚΓραφήματος 

υπό μορφήν full disclosure και των πιέσεων υπό μορφήν πίνακα…» (βλ. σελ. 

33 της διακήρυξης). Η ίδια ακριβώς προδιαγραφή επαναλαμβάνεται 

κατωτέρω, όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του κεντρικού σταθμού: 

«… 5. Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο όλων των 

κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full disclosure), ανά ασθενή 

και για τουλάχιστον 120 ώρες…» (βλ. σελ. 35 της διακήρυξης). Καθίσταται 
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πρόδηλο, κατά την προσφεύγουσα, ότι πρόκειται για δύο ξεχωριστές, 

αυτοτελείς τεχνικές προδιαγραφές, η πρώτη εκ των οποίων αφορά τα 

προσφερόμενα παρακλίνια μόνιτορ και η δεύτερη τον κεντρικό σταθμό. Από 

το ίδιο το υποβληθέν φύλλο συμμόρφωσης της άνω εταιρίας προκύπτει, κατά 

την προσφεύγουσα, ότι δεν πληρούται η επίμαχη τεχνική προδιαγραφή όσον 

αφορά στα παρακλίνια μόνιτορς, καθόσον η αναφερόμενη από την ίδια 

δυνατότητα αποθήκευσης εντοπίζεται αποκλειστικά στον προσφερόμενο 

κεντρικό σταθμό. Συνεπώς, μη νόμιμα, ακυρωτέα και πλημμελώς 

αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή την προσφορά 

της άνω ανταγωνίστριας εταιρίας, καθώς δεν πληρούται η υπ’ αριθμ. 7 τεχνική 

προδιαγραφή των γενικών χαρακτηριστικών των παρακλίνιων μόνιτορς, ήτοι 

αυτά δεν έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 48 ωρών ΗΚΓραφήματος υπό 

μορφήν full disclosure και των πιέσεων υπό μορφήν πίνακα. 3. Στις τεχνικές 

προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – 

Παράμετροι που θα συνοδεύουν το παρακλίνιο – 1. Βαθμίδα 

καρδιογραφήματος – αναπνοής), ζητείται, μεταξύ άλλων, αυτό «…Δ) Να 

διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 72 ωρών, όλων των παραμέτρων σε 

γραφήματα και πίνακες με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας. Να έχει, 

οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε 

ομάδες (τουλάχιστον δώδεκα), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, 

με ανάλυση δύο τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει 

τουλάχιστον 150 επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική 

μνήμη…» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης). Από το ίδιο το υποβληθέν φύλλο 

συμμόρφωσης της άνω εταιρίας προκύπτει, κατά την προσφεύγουσα, ότι δεν 

πληρούται η επίμαχη τεχνική προδιαγραφή όσον αφορά στα παρακλίνια 

μόνιτορς, καθόσον η ίδια διευκρινίζει ότι «… στην περίπτωση της κολπικής 

μαρμαρυγής, το monitor συνεχώς συλλέγει το ηλεκτροκαρδιογράφημα από 

τον ασθενή και το στέλνει στον κεντρικό σταθμό Infinity CentralStation wide. Ο 

κεντρικός σταθμός ... συλλέγει το πλήρες καρδιογράφημα και το εξάγει στο 

προσφερόμενο, συμβατό πρόγραμμα ...…». Συνεπώς, το ίδιο το παρακλίνιο 

μόνιτορ που προσφέρει η άνω εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της 

κολπικής μαρμαρυγής, όπως με σαφήνεια και ιδιαίτερη εστίαση (… Να έχει, 

οπωσδήποτε …) απαιτείται από τη διακήρυξη, και άρα μη νόμιμα, ακυρωτέα 

και πλημμελώς αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή 
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την προσφορά της. 4. Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια 

παρακλίνιου μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – Παράμετροι που θα συνοδεύουν το 

παρακλίνιο – 1. Βαθμίδα καρδιογραφήματος – αναπνοής), ζητείται, μεταξύ 

άλλων, «…ΣΤ) Το monitor να έχει την δυνατότητα λήψης και απεικόνισης 

πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών ταυτόχρονα στην οθόνη,  

με δυνατότητα αυτόματων μετρήσεων διάγνωσης  και εκτύπωσης μέσω του 

Κεντρικού Σταθμού, σε laser printer. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 

πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη…» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης). 

Από τις παραπομπές που περιλαμβάνει η άνω εταιρία στο υποβληθέν εκ 

μέρους της φύλλο συμμόρφωσης, προκύπτει ότι δεν πληρούται η επίμαχη 

προδιαγραφή, καθόσον αυτές (οι παραπομπές) αφορούν στο εγχειρίδιο 

χρήσης 1 του κεντρικού σταθμού (και όχι των παρακλίνιων μόνιτορς). 

Επιπρόσθετα, δεν πρόκειται για ειδική μνήμη αποθήκευσης πλήρων 

ΗΚΓραφημάτων αλλά για άλλη λειτουργία (full disclosure 120 ωρών). 

Συνεπώς, το ίδιο το παρακλίνιο μόνιτορ που προσφέρει η άνω εταιρία δεν έχει 

τη δυνατότητα αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη, όπως 

απαιτείται από τη διακήρυξη, και άρα μη νόμιμα, ακυρωτέα και πλημμελώς 

αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή την προσφορά 

της. 5. Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, 

ζητείται, μεταξύ άλλων, «…7. Επιπλέον το σύνολο των μόνιτορς να 

συνοδεύεται από: … Δύο 10πολικά καλώδια ΗΚΓραφήματος για χρήση σε όλα 

τα monitors…» (βλ. σελ. 34 της διακήρυξης). Από το υποβληθέν εκ μέρους 

της άνω εταιρίας φύλλο συμμόρφωσης, προκύπτει ότι δεν συνοδεύονται τα 

προσφερόμενα παρακλίνια μόνιτορς με δύο αμιγή 10πολικά καλώδια, όπως 

απαιτείται από τη διακήρυξη, αλλά από δύο 4πολικά καλώδια σε συνδυασμό 

με τα 6πολικά καλώδια στην ειδική υποδοχή κάθε μόνιτορ, τα οποία 

ζητούνται, ωστόσο, αυτοτελώς σε άλλη τεχνική προδιαγραφή (βλ. ΙΙΙ 

Ενισχυτές – Παράμετροι που θα συνοδεύουν το παρακλίνιο – 1 Βαθμίδα 

καρδιογραφήματος – αναπνοής Α) Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται 

μέσω καλωδίου με 3, 6 και 10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται από εξαπολικό και 

τριπολικό καλώδιο ασθενούς…). Με άλλα λόγια, αντί η άνω εταιρία να 

προσφέρει 2 δεκαπολικά καλώδια για όλα τα monitors και 9 εξαπολικά 

καλώδια, ήτοι ένα για κάθε μόνιτορ, προσφέρει 2 τετραπολικά και 9 

εξαπολικά. Συνεπώς, δεν πληρούται η άνω τεχνική προδιαγραφή και άρα μη 
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νόμιμα, ακυρωτέα και πλημμελώς αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε 

ως τεχνικά αποδεκτή την προσφορά της. 6. Στις τεχνικές προδιαγραφές του 

υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ άλλων, «…7. Επιπλέον 

το σύνολο των μόνιτορς να συνοδεύεται από: … Εννέα monitors μεταφοράς 

ασθενών για ταυτόχρονη παρακολούθηση ΗΚΓ, αναπνοής και οξυμετρίας. 

Οποιαδήποτε επιπλέον δυνατότητα παρακολούθησης επιπρόσθετων 

παραμέτρων (αιμοδυναμικών ή άλλων) όπως αναίμακτης πίεσης, 

θερμοκρασίας, αιματηρών πιέσεων και καπνογραφίας είναι επιθυμητή και θα 

αξιολογηθεί θετικά. Τα monitors αυτά θα πρέπει να είναι μικρού όγκου και 

βάρους μικρότερου των 2 κιλών, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4 ωρών 

τουλάχιστον και να έχουν την δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων που 

συνέλεξαν κατά την μεταφορά  στο παρακλίνιο monitor. Αποδεκτό είναι ο 

τρόπος μεταφοράς των δεδομένων να είναι ιδιαίτερα απλός…» (βλ. σελ. 34 

της διακήρυξης). Παρά το γεγονός ότι η εταιρία ... στο υποβληθέν εκ μέρους 

της φύλλο συμμόρφωσης δηλώνει ότι η προσφορά της πληροί την άνω 

τεχνική προδιαγραφή (απαράβατο όρο της διακήρυξης), τούτο δεν 

επιβεβαιώνεται από τις παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια, κατά την 

προσφεύγουσα. Τουναντίον, αποδεικνύεται, κατά την προσφεύγουσα, το 

αντίθετο, ήτοι ότι δεν πληροί την επίμαχη προδιαγραφή, γεγονός που καθιστά 

την προσφορά τη τεχνικά μη αποδεκτή. Αποδεικνύεται δε ότι σε κανονική 

χρήση (και όχι σε power save mode, οπότε η οθόνη του μόνιτορ κατά την 

μεταφορά του ασθενούς θα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται) η διάρκεια της μπαταρίας είναι 3 ώρες, και άρα, λόγω μη 

πλήρωσης της εν λόγω προδιαγραφής, μη νόμιμα, ακυρωτέα και πλημμελώς 

αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή την προσφορά 

της. 7. Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, 

ζητείται, μεταξύ άλλων, «…Να έχουν οπωσδήποτε την δυνατότητα 

μελλοντικής αναβάθμισης μέσω ενισχυτών ή εξωτερικών συσκευών, για 

παρακολούθηση του κορεσμού οξυγόνου κεντρικού μεικτού φλεβικού αίματος 

(ScVO2), εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλίων, μέτρησης 

βάθους καταστολής μέσω του διαφασικού δείκτη (BIS) και συνεχούς 

παρακολούθησης της καρδιακής παροχής. Να προσφερθούν με ξεχωριστή 

τιμή…» (βλ. σελ. 35 της διακήρυξης). Παρά το γεγονός ότι η εταιρία ... στο 

υποβληθέν εκ μέρους της φύλλο συμμόρφωσης δηλώνει ότι η προσφορά της 
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πληροί την άνω τεχνική προδιαγραφή (απαράβατο όρο της διακήρυξης), 

τούτο δεν επιβεβαιώνεται από τις παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια. 

Τουναντίον, αποδεικνύεται, κατά την προσφεύγουσα, το αντίθετο, ήτοι ότι δεν 

πληροί την επίμαχη προδιαγραφή, γεγονός που καθιστά την προσφορά τη 

τεχνικά μη αποδεκτή. Ειδικότερα στο υποβληθέν εγχειρίδιο χρήσης του 

προσφερόμενου ενισχυτή ..., στη σελ. 391 (…) αναφέρεται ότι αυτός δύναται 

μεν να απεικονίσει 4 κανάλια, αλλά εξ αυτών μόνο 1 κανάλι 

εγκεφαλογραφήματος και 3 κανάλια άλλων παραμέτρων που αφορούν στο 

βαθμό νάρκωσης του ασθενούς και όχι το εγκεφαλογράφημα. Αντίστοιχα, στη 

βεβαίωση κατασκευαστή των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου 

ενισχυτή, καταγράφεται η συσκευή ... ως συσκευή 4 channel monitor και όχι 

σαν ενισχυτής 4 καναλιών εγκεφαλογραφήματος. Συνεπώς, κατά την 

προσφεύγουσα, δεν πληρούται η άνω τεχνική προδιαγραφή και άρα μη 

νόμιμα, ακυρωτέα και πλημμελώς αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε 

ως τεχνικά αποδεκτή την προσφορά της. ΙΙ. Όσον αφορά στην προσφορά της 

εταιρίας «…»: 1. Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου 

μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ άλλων, αυτό «… 7. Να διαθέτει δυνατότητα 

αποθήκευσης 48 ωρών ΗΚΓραφήματος υπό μορφήν full disclosure και των 

πιέσεων υπό μορφήν πίνακα…» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης). Η ίδια ακριβώς 

προδιαγραφή επαναλαμβάνεται κατωτέρω, όσον αφορά στις τεχνικές 

προδιαγραφές του κεντρικού σταθμού: «… 5. Να έχει την δυνατότητα 

αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν 

τα παρακλίνια (full disclosure), ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες…» 

(βλ. σελ. 35 της διακήρυξης). Κατά την προσφεύγουσα, πρόκειται για δύο 

ξεχωριστές, αυτοτελείς τεχνικές προδιαγραφές, η πρώτη εκ των οποίων 

αφορά τα προσφερόμενα παρακλίνια μόνιτορ και η δεύτερη τον κεντρικό 

σταθμό. Από το ίδιο το υποβληθέν φύλλο συμμόρφωσης της άνω 

ανταγωνίστριας εταιρίας προκύπτει ευθέως ότι δεν πληρούται η επίμαχη 

τεχνική προδιαγραφή όσον αφορά στα παρακλίνια μόνιτορς, καθόσον η 

αναφερόμενη από την ίδια δυνατότητα αποθήκευσης εντοπίζεται αποκλειστικά 

στον προσφερόμενο κεντρικό σταθμό. Συνεπώς, μη νόμιμα, ακυρωτέα και 

πλημμελώς αιτιολογημένα, κατά την προσφεύγουσα, η αναθέτουσα αρχή 

έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή την προσφορά της άνω ανταγωνίστριας εταιρίας, 

καθώς δεν πληρούται η υπ’ αριθμ. 7 τεχνική προδιαγραφή των γενικών 
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χαρακτηριστικών των παρακλίνιων μόνιτορς, ήτοι αυτά δεν έχουν δυνατότητα 

αποθήκευσης 48 ωρών ΗΚΓραφήματος υπό μορφή full disclosure και των 

πιέσεων υπό μορφή πίνακα. 2. Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό 

προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – Παράμετροι που θα 

συνοδεύουν το παρακλίνιο – 1. Βαθμίδα καρδιογραφήματος – αναπνοής), 

ζητείται, μεταξύ άλλων, «…Δ) Να διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 72 ωρών, 

όλων των παραμέτρων σε γραφήματα και πίνακες με υψηλό ρυθμό 

δειγματοληψίας. Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών 

και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον δώδεκα), 

περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο τουλάχιστον 

απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τουλάχιστον 150 επεισόδια 

αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική μνήμη…» (βλ. σελ. 33 της 

διακήρυξης). Από το ίδιο το υποβληθέν φύλλο συμμόρφωσης της άνω 

ανταγωνίστριας εταιρίας προκύπτει, κατά την προσφεύγουσα, ότι δεν 

πληρούται η επίμαχη τεχνική προδιαγραφή, καθόσον αναφέρεται ότι υπάρχει 

δυνατότητα αποθήκευσης μόνο 50 επεισοδίων αρρυθμιών και άλλων 

συμβάντων τοπικά στο μόνιτορ. Περαιτέρω, η αναφερόμενη δυνατότητα περί 

αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού αρρυθμιών, επεισοδίων και άλλων 

συμβάντων σε ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού, ουδόλως επηρεάζει τη μη 

πλήρωση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής, η οποία αφορά αποκλειστικά 

στα προσφερόμενα παρακλίνια μόνιτορς. Συνεπώς, κατά την προσφεύγουσα, 

δεν πληρούται η άνω τεχνική προδιαγραφή και άρα μη νόμιμα, ακυρωτέα και 

πλημμελώς αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή 

την προσφορά της. 3. Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια 

παρακλίνιου μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – Παράμετροι που θα συνοδεύουν το 

παρακλίνιο – 1. Βαθμίδα καρδιογραφήματος – αναπνοής), ζητείται, μεταξύ 

άλλων, «…Εύρος μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm …» (βλ. σελ. 

33 της διακήρυξης). Από το ίδιο το υποβληθέν φύλλο συμμόρφωσης της άνω 

ανταγωνίστριας εταιρίας προκύπτει ευθέως ότι δεν πληρούται η επίμαχη 

τεχνική προδιαγραφή, καθόσον ρητά αναφέρεται ότι το προσφερόμενο από 

αυτήν μόνιτορ διαθέτει εύρος μέτρησης 0-120 bpm για ενήλικες. Το 

αναφερόμενο εύρος μέτρησης 0-170 bpm αφορά νεογνική χρήση  και δεν έχει 

εφαρμογή σε ενήλικους ασθενείς. (επιτυγχάνεται μόνο όταν ενεργοποιηθεί το 

νεογνικό πρόγραμμα). Συνεπώς, κατά την προσφεύγουσα, δεν πληρούται η 
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άνω τεχνική προδιαγραφή και άρα μη νόμιμα, ακυρωτέα και πλημμελώς 

αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή έκρινε ως τεχνικά αποδεκτή την προσφορά 

της. 4. Στη σελ. 36 της διακήρυξης, ζητείται: «… Να κατατεθεί φύλλο 

συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις 

τεχνικές προδιαγραφές, παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, στα συνημμένα 

στην προσφορά prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια αρίθμηση 

των τεχνικών προδιαγραφών…». Η άνω ανταγωνίστρια εταιρία, στο 

υποβληθέν εκ μέρους της φύλλο συμμόρφωσης δεν παραπέμπει προς 

τεκμηρίωση πλήρωσης της υπ’ αριθμ. 7 προδιαγραφής (σελ.  34) της 

διακήρυξης σε prospectus  ή άλλα φυλλάδια του οίκου, ειμή μόνον στη δική 

της τεχνική προσφορά, με αποτέλεσμα η προσφορά της να είναι απαράδεκτη, 

λόγω μη ορθής υποβολής της. 

11. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις υπ’ αρ. ... απόψεις της 

προς την ΑΕΠΠ προς απόρριψη της σχετικής προσφυγής προβάλει τα εξής : 

Ι. Όσον αφορά τους λόγους προσφυγής της προσφεύγουσας για την 

προσφορά της εταιρείας ...: 1. Από την απάντηση της εταιρείας ... στο φύλλο 

συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές, είναι σαφές ότι το 

τροφοδοτικό δεν αποτελεί ξεχωριστή, εξωτερική μονάδα, αλλά είναι 

ενσωματωμένο στο υποσύστημα (…) του μόνιτορ .... Τα προσφερόμενα 

μόνιτορς και από τις τρεις εταιρείες, αποτελούν συστήματα monitors 

αποτελούμενα από διάφορα υποσυστήματα (monitor μεταφοράς, οθόνη, 

τροφοδοτικά, συσκευή τοποθέτησης modules κλπ). Σκοπός της 

προδιαγραφής ήταν το τροφοδοτικό να είναι μέρος του συνολικού συστήματος 

του monitor, κάτι το οποίο καλύπτεται απόλυτα από την προτεινόμενη λύση 

της .... Σε επίδειξη που πραγματοποιήθηκε του εν λόγω μόνιτορ σε χώρο της 

ΜΕΘ, διαπιστώθηκε το ανωτέρω, καθώς και ότι η σχεδίαση και δομή του, δεν 

επιβαρύνει τον χώρο της Μονάδας, αντιθέτως εξυπηρετεί την καθημερινή 

ιατρική ρουτίνα εργασίας και την κλινική του εφαρμογή σε ασθενείς. 2. Από 

την απάντηση της εταιρείας ... στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές 

παραπομπές, είναι σαφές ότι το μόνιτορ διαθέτει τη ζητούμενη δυνατότητα, 

καθώς αποθηκεύει το ΗΚΓράφημα υπό μορφή full disclosure και των πιέσεων 

υπό μορφή πίνακα, στο κεντρικό σταθμό, υπερκαλύπτοντας την απαίτηση της 

ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής. Η αναφορά στην τεχνική προδιαγραφή 

του κεντρικού σταθμού: «5. Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στο 
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σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full 

disclosure ), ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες.» δεν αποτελεί μία 

επανάληψη της «τεχνικής προδιαγραφής II.7» όπως ισχυρίζεται η 

προσφεύγουσα εταιρεία, καθώς το ζητούμενο είναι η αρχειοθέτηση στο 

σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια 

μόνιτορ, ανά ασθενή και για τουλάχιστον 12Θ ώρες. Η απεικόνιση full 

disclosure του ΗΚΓραφήματος εξυπηρετεί καλύτερα την καθημερινή ιατρική 

ρουτίνα, όταν εκτελείται μέσω του κεντρικού σταθμού παρακολούθησης, 

καθώς μέσω αυτού υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες επεξεργασίας και 

ανάλυσης των σχετικών δεδομένων μέσω ειδικών εργαλείων (δρομείς) και 

αναφορών (reports). Επιπλέον είναι μία λειτουργία που παρέχει ακριβώς την 

ίδια κλινική πληροφορία ανεξαρτήτου της τοποθεσίας της μνήμης όπου 

αποθηκεύεται. Ως εκ τούτου η πλήρωση της προδιαγραφής μέσω 

αποθήκευσης στο κεντρικό σταθμό υπερκαλύπτει τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 3.  Από την απάντηση της 

εταιρείας ... στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές, είναι 

σαφές ότι πραγματοποιείται ανίχνευση της κολπικής μαρμαρυγής μέσω του 

προσφερόμενου προγράμματος ... μέσω ανάλυσης όλων των απαγωγών 

(έως 12 ταυτόχρονα, το οποίο και αποτελεί κλινικό πλεονέκτημα) που 

συλλέγονται από το παρακλίνιο μόνιτορ. Η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή 

αφορά τη «Βαθμίδα καρδιογραφήματος - αναπνοής» των παρακλίνιων 

μόνιτορ και δεν προσδιορίζει το μέρος της επεξεργασίας και αποθήκευσης 

των αρρυθμιών. Συνεπώς το κλινικό ζητούμενο «Να έχει, οπωσδήποτε, 

δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες 

(τουλάχιστον δώδεκα), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με 

ανάλυση δύο τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει 

τουλάχιστον 15Θ επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική 

μνήμη», παρέχεται από το προσφερόμενο σύστημα μόνιτορ ... της εταιρείας ... 

και υπερκαλύπτει τις ανάγκες του τμήματος καθώς πέραν της συγκεκριμένης 

δυνατότητας παρέχεται και επιπλέον εργαλείο πρόβλεψης πιθανού 

εμφράγματος καθώς και ανάλυση όλων των απαγωγών (έως 12 ταυτόχρονα). 

4. Η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή ρητά απαιτεί το παρακλίνιο μόνιτορ να 

έχει την δυνατότητα αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη, 

χωρίς να προσδιορίζει τη τοποθεσία της ειδικής μνήμης. Έπειτα από έλεγχο 
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της απάντησης στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές 

της εταιρείας ..., είναι σαφές ότι το μόνιτορ διαθέτει την δυνατότητα 

αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη (120 ώρες 

καταγραφής 16 κυματομορφών). Συνεπώς η προσφορά της εταιρείας ... ... 

πληροί τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 

και απαιτήσεις του τμήματος. 5. Η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή ρητά ζητά 

το σύνολο των μόνιτορς να συνοδεύεται από δύο 10πολικά καλώδια 

ΗΚΓραφήματος για χρήση σε όλα τα monitors. Η εταιρεία ... προσφέρει δύο 

4πολικά καλώδια τα οποία προστίθενται στα υπάρχοντα προσφερόμενα 

6πολικά καλώδια και συνθέτουν συνολικά 10πολικό καλώδιο ΗΚΓ 

καλύπτοντας πλήρως την τεχνική προδιαγραφή. Επιπρόσθετα η λύση της 

εταιρείας ... πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων προσφερόμενων λύσεων, 

καθώς στη καθημερινή ιατρική ρουτίνα είναι πιο εύκολη και ασφαλής η 

προσθήκη του ειδικού 4πολικού καλωδίου στο υπάρχον 6πολικό διότι δεν 

απαιτεί αποσύνδεση των ήδη συνδεδεμένων καλωδίων που συνεπάγεται τη 

προσωρινή απώλεια του ΗΚΓραφήματος. 6. Από την απάντηση της εταιρείας 

... στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές, το 

προσφερόμενο monitor μεταφοράς διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

αυτονομίας 4 ωρών τουλάχιστον, μέσω της λειτουργίας «Power save mode» η 

οποία καλύπτει πλήρως τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή. Στη λειτουργία 

«Power save mode», όπως αποδεικνύεται και στις οδηγίες χρήσης του 

μόνιτορ, η οθόνη του φορητού μόνιτορ ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο 

χειριστής αγγίξει οποιοδήποτε πλήκτρο ή την οθόνη και όταν ανιχνευθεί 

οποιοσδήποτε συναγερμός. Συνεπώς η εν λόγω λειτουργία είναι ασφαλής και 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του τμήματος κάτι το οποίο διαπιστώθηκε και 

στην κλινική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε. Η προσφεύγουσα εταιρεία 

αυθαίρετα, κατά την αναθέτουσα αρχή, αγνοεί τη κάλυψη της τεχνικής 

προδιαγραφής μέσω της λειτουργίας «Power save mode». 7. Από την 

απάντηση της εταιρείας ... στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές 

παραπομπές, είναι σαφές ότι το προσφερόμενο μόνιτορ διαθέτει δυνατότητα 

λήψης εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων καναλιών μέσω της εξωτερικής 

συσκευής ..., καλύπτοντας πλήρως την ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή. Ο 

ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας ότι διαθέτει «ένα κανάλι 

εγκεφαλογραφήματος» είναι αυθαίρετος, καθώς το εγκεφαλογράφημα 
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τεσσάρων καναλιών αφορά την λήψη του σήματος και όχι το πλήθος των 

κυματομορφών (...) προς απεικόνιση όπως αυθαίρετα ισχυρίζεται η 

προσφεύγουσα εταιρεία. Συνεπώς πληρούται η ζητούμενη τεχνική 

προδιαγραφή, κατά την αναθέτουσα αρχή, καθώς η συσκευή ... διαθέτει 4 

κανάλια εγκεφαλογραφήματος και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του τμήματος. 

Σημειωτέων η προδιαγραφή ζητεί τη λήψη 4 καναλιών ανεξαρτήτως 

κυματομορφών απεικόνισης. ΙΙ. Όσον αφορά τους λόγους προσφυγής της 

προσφεύγουσας για την προσφορά της εταιρείας «...»: 1. Από την απάντηση 

της εταιρείας ... στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές, 

είναι σαφές ότι το μόνιτορ διαθέτει τη ζητούμενη δυνατότητα καθώς 

αποθηκεύει το ΗΚΓράφημα υπό μορφήν full disclosure και των πιέσεων υπό 

μορφή πίνακα, στο κεντρικό σταθμό, υπερκαλύπτοντας την απαίτηση της 

ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής. Η αναφορά στη τεχνική προδιαγραφή 

του κεντρικού σταθμού: «5. Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στο 

σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full 

disclosure ), ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες.» δεν αποτελεί μία 

επανάληψη της «τεχνικής προδιαγραφής II.7» όπως ισχυρίζεται η 

προσφεύγουσα εταιρεία, καθώς το ζητούμενο είναι η αρχειοθέτηση στο 

σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια 

μόνιτορ μόνιτορ, ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες. Η απεικόνιση full 

disclosure του ΗΚΓραφήματος εξυπηρετεί καλύτερα την καθημερινή ιατρική 

ρουτίνα, όταν εκτελείται μέσω του κεντρικού σταθμού παρακολούθησης, 

καθώς μέσω αυτού υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες επεξεργασίας και 

ανάλυσης των σχετικών δεδομένων μέσω ειδικών εργαλείων (δρομείς) και 

αναφορών (reports). Επιπλέον είναι μία λειτουργία που παρέχει ακριβώς την 

ίδια κλινική πληροφορία ανεξαρτήτου της τοποθεσίας της μνήμης όπου 

αποθηκεύεται. Ως εκ τούτου η πλήρωση της προδιαγραφής μέσω 

αποθήκευσης στο κεντρικό σταθμό υπερκαλύπτει τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 2. Από την απάντηση της 

εταιρείας ... στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές είναι 

σαφές ότι αποθηκεύει απεριόριστο αριθμό αρρυθμιών, επεισοδίων και άλλων 

συμβάντων σε ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού, καλύπτοντας έτσι τη 

ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή για αποθήκευση τουλάχιστον 150 επεισόδια 

αρρυθμιών ή και άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη. Η αναφορά της 
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προσφεύγουσας εταιρείας στη δυνατότητα αποθήκευσης μόνο 50 επεισοδίων, 

αρρυθμιών και άλλων συμβάντων τοπικά στο μόνιτορ, αποτελεί μία επιπλέον 

δυνατότητα αποθήκευσης σε επιπρόσθετη μνήμη και δεν αναιρεί την 

δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού αρρυθμιών, επεισοδίων και 

άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού. 3. Το διαθέσιμο 

εύρος μέτρησης της συχνότητας αναπνοής 0-120 bpm για ενήλικες και 0-170 

bpm για νεογνά, του μόνιτορ που προσφέρει η εταιρεία ..., καλύπτει τις 

ανάγκες του τμήματος. Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας ότι το 

εύρος μέτρησης της συχνότητας αναπνοής για ενήλικες είναι 0-120 bpm δεν 

αναιρεί τη συνολική δυνατότητα του μόνιτορ που είναι 0-170. Συνεπώς 

πληρείται η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή. 4. Σχετικά με το ισχυρισμό της 

προσφεύγουσας εταιρείας αναφορικά με τη μη τεκμηρίωση της δυνατότητας 

χρήσης των ενισχυτών καπνογραφίας (mainstream ή sidestream), σε 

διασωληνωμένους και μη ασθενείς, η αναθέτουσα αρχή προβάλει ότι είναι 

γνωστό ότι οι ενισχυτές καπνογραφίας (mainstream ή sidestream) μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς, π.χ. 

μέσω κυβέττας mainstream ή σωλήνα δειγματοληψίας sidestream. Συνεπώς 

πληρείται η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή. Εν κατακλείδι, κατά την 

αναθέτουσα αρχή, οι προσφορές των εταιρειών ... και ... καλύπτουν πλήρως 

τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις ανάγκες και απαιτήσεις 

του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 

12. Επειδή, η εταιρία «…» με την από 30-12-2019  

νομοτύπως και εμπροθέσμως κατόπιν της από 20-12-2019 κοινοποίησης της 

προσφυγής με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1559/2019, παρέμβασή της, μετ’ εννόμου 

συμφέροντος, αφού έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην 

τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, 

επικαλείται προς απόρριψη της συγκεκριμένης προδικαστικής προσφυγής 

καθό μέρος την αφορά και διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 

απόφασης κατά το σκέλος αυτό τα ακόλουθα: 1.    Κατά την παρεμβαίνουσα, 

όπως προκύπτει από την προσφορά της, από το φύλλο συμμόρφωσης, αλλά 

και από τη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ... το προσφερόμενο από 

αυτήν σύστημά ... διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό. Το τροφοδοτικό το 

οποίο διαθέτει, στην παγκόσμια χρησιμοποιούμενη ορολογία θεωρείται ως 

ενσωματωμένο τροφοδοτικό ενός ενιαίου συστήματος, όπως ακριβώς είναι και 
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το αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διατύπωση της διακήρυξης. 

Το τροφοδοτικό αυτό δεν αποσπάται από το σύστημα ..., αλλά ούτε και 

χρειάζεται σύνδεση. Είναι, όπως ακριβώς ορίζει η διακήρυξη, ενσωματωμένο 

σε αυτό και συγκεκριμένα στη μονάδα του μόνιτορ. Επιπλέον, κατά την 

παρεμβαίνουσα, είναι αβάσιμος και αναπόδεικτος ο ισχυρισμός ότι λόγω της 

εξωτερικής μονάδας επιβαρύνεται ο ζωτικός χώρος της ΜΕΘ με περιττές 

καλωδιώσεις και επιπλέον συσκευές, καθώς, η αναθέτουσα αρχή είναι η 

αρμόδια να κρίνει τις ουσιαστικές ανάγκες του Νοσοκομείου, η οποία 

απεφάνθη ότι η προσφορά της παρεμβαίνουσας πληροί τις σχετικές 

προδιαγραφές. Εξάλλου, η ιατρική κρίση για τις συγκεκριμένες ανάγκες του 

συγκεκριμένου Νοσοκομείου είναι ότι τα προσφερόμενα μόνιτορ καλύπτουν 

τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Σε αντίστοιχη περίπτωση σε διαγωνισμό του 

Νοσοκομείου «...» με αριθμό διακήρυξης …, η οποία ζητούσε ενσωματωμένο 

τροφοδοτικό, επιτροπή ορθώς έκρινε ότι τα μόνιτορ ... διαθέτουν το ζητούμενο 

χαρακτηριστικό (ενσωματωμένο τροφοδοτικό), το νοσοκομείο «...» 

κατακύρωσε την προμήθεια στην παρεμβαίνουσα και εγκαταστάθηκαν τα 

μόνιτορ ... στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όπου και λειτουργούν από το 2018 

(Σύμβαση No …) μέχρι σήμερα. Η προσφεύγουσα, κατά την παρεμβαίνουσα, 

αυθαίρετα αναφέρει τη μονάδα … ως ξεχωριστή συσκευή τη στιγμή που 

αποδεικνύει ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος .... Η έννοια 

της λέξεως «σύστημα» είναι ξεκάθαρο ότι αφορά τμήματα που λειτουργούν 

ενιαία. Το ακρώνυμο ... πηγάζει από το πλήρες όνομα ..., στο οποίο είναι 

εμφανές ότι αφορά ένα σύστημα. Η μονάδα ... αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

του ... και εκτελεί διάφορες λειτουργίες, ανάμεσά τους και την τροφοδοσία του 

μόνιτορ .... Δηλαδή το τροφοδοτικό είναι ενσωματωμένο στην μονάδα ..., η 

οποία με τη σειρά της αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ενιαίου συστήματος 

.... Είναι σαφές, λοιπόν, κατά την παρεμβαίνουσα, ότι η τροφοδοσία όλου του 

ενιαίου συστήματος πραγματοποιείται από ένα σημείο (μονάδα ..., τμήμα του 

...). Τα μόνιτορ ... της ... έχουν στο πρόσφατο παρελθόν αξιολογηθεί και 

επιλεχθεί σε πολλά δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας όπως: ΠΑ.Γ.Ν. … - 

Σύμβαση από 9/1/2016- Ένας (1) κεντρικός σταθμός … και έξι (6) μόνιτορ ..., 

… - Σύμβαση No ….Ένας (1) κεντρικός σταθμός …. και οκτώ (8) μόνιτορ ..., 

Γ.Ν. … - Σύμβαση από …. Ένας (1) κεντρικός σταθμός … και οκτώ (8) 

μόνιτορ ... και δύο (2) αυτόνομα μόνιτορ …, Γ.Ν. … - Σύμβαση No …. Ένας 
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(1) κεντρικός σταθμός …, τρία (3) μόνιτορ ... και δύο (2) τηλεμετρίες ….. 2. 

Κατά την παρεμβαίνουσα, όπως προκύπτει από την προσφορά της, από το 

φύλλο συμμόρφωσης, αλλά και από τη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου 

..., το προσφερόμενο σύστημά της ... διαθέτει τη ζητούμενη δυνατότητα να 

αποθηκεύει 120 ώρες ΗΚΓραφήρατος υπό μορφή full disclosure και των 

πιέσεων υπό μορφή πίνακα, στο κεντρικό σταθμό, υπερκαλύπτοντας την 

απαίτηση της ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής. Η προδιαγραφή 11.7 ρητά 

απαιτεί το μόνιτορ να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης ΗΚΓραφήματος υπό 

μορφή full disclosure και των πιέσεων υπό μορφή πίνακα χωρίς να καθορίζει 

την τοποθεσία του αποθηκευτικού χώρου. Η προσφερόμενη λύση της 

εταιρείας ... ... Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τη ζητούμενη απαίτηση 

παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης στο μόνιτορ ..., σε αποθηκευτικό 

χώρο του κεντρικού σταθμού ..., για χρονικό διάστημα μάλιστα, μεγαλύτερο 

από το ζητούμενο. Η συσχέτιση με την τεχνική προδιαγραφή του κεντρικού 

σταθμού: «5. Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο όλων 

των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full disclosure), ανά 

ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες.» είναι άστοχη, καθώς στη 

συγκεκριμένη προδιαγραφή ζητείται εντελώς διαφορετική δυνατότητα και 

συγκεκριμένα δυνατότητα αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο όλων των 

κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full disclosure), ανά ασθενή 

και για τουλάχιστον 120 ώρες. Από τα παραπάνω είναι σαφές, κατά την 

παρεμβαίνουσα,  ότι η προσφεύγουσα εταιρεία δίνει μια δίκιά της ερμηνεία για 

τη δυνατότητα αποθήκευσης του παρακλίνιου μόνιτορ που σε κανένα σημείο 

των παραπάνω ζητούμενων προδιαγραφών δεν περιγράφεται. 3. Κατά την 

παρεμβαίνουσα, όπως προκύπτει από την προσφορά της, από το φύλλο 

συμμόρφωσης, αλλά και από τη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ..., το 

προσφερόμενο σύστημά της ... διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης κολπικής 

μαρμαρυγής. Είναι παντελώς αβάσιμος, κατά την παρεμβαίνουσα,  ο 

ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας ότι το προσφερόμενο μόνιτορ δεν 

διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Η προσφεύγουσα εταιρεία αναφέρει ότι η 

προσφορά της παρεμβαίνουσας δεν έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης της 

κολπικής μαρμαρυγής. Κάθε κατασκευαστικός οίκος monitors διαθέτει 

διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης τεχνολογικών απαιτήσεων και πολύ 

συχνά ο τρόπος εκτέλεσης κάποιων λειτουργιών διαφέρει. Σε κάθε 
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περίπτωση, αυτό που ζητά η διακήρυξη και αυτό που έχει πράγματι σημασία, 

κατά την παρεμβαίνουσα, είναι να προσφέρεται η ζητούμενη λειτουργία, ώστε 

να παρέχεται το αντίστοιχο κλινικό όφελος για τους ασθενείς. Η 

παρεμβαίνουσα συμπεριλαμβάνει, ως ισχυρίζεται, στη προσφορά της τη 

δυνατότητα ανίχνευσης της κολπικής μαρμαρυγής, προσφέροντας τον πλήρη 

εξοπλισμό που απαιτείται προκειμένου να είναι αυτό εφικτό. Συγκεκριμένα, το 

... (...) σύστημα παρακολούθησης με … συλλέγει όλες τις απαγωγές ECG, οι 

οποίες εξάγονται στο συμβατό λογισμικό ..., το οποίο εκτελεί επιπλέον 

ανάλυση σε όλες τις κυματομορφές ECG και αυτόματα ανιχνεύει και 

απεικονίζει την κολπική μαρμαρυγή (AFIB) αρρυθμία που συνέβη. Αυτό 

αποδεικνύεται και στο κατατεθειμένο φύλλο συμμόρφωσης της εταιρείας ... ... 

Α.Ε., ως αυτή επικαλείται, και επιπλέον στη βεβαίωση του κατασκευαστικού 

οίκου .... Κατά την παρεμβαίνουσα, πουθενά στην διακήρυξη δεν απαιτείται η 

ανίχνευση να μην γίνεται από τον κεντρικό σταθμό, ούτε εξάλλου θα είχε 

κάποια λογική απαίτηση αυτή, συνεπώς η προσφεύγουσα διατυπώνει εν 

προκειμένω έναν λόγο αποκλεισμού τον οποίο επινοεί η ίδια. Επιπλέον 

υπάρχουν παραδείγματα που λειτουργίες στα παρακλίνια μόνιτορ απαιτούν τη 

χρήση ξεχωριστών συστημάτων όπως για παράδειγμα στην τεχνική 

προδιαγραφή. Κατά την παρεμβαίνουσα, για μία τεχνική προδιαγραφή που 

βρίσκεται στο μέρος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ 

ΜΟΝΙΤΟΡ» απαιτείται και είναι επιτρεπτός, ο συνδυασμός συσκευών και 

εξαρτημάτων (όπως κεντρικός σταθμός και Laserprinter) που ανήκουν στο 

μέρος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ». Ακριβώς την 

ίδια προσέγγιση υποστηρίζει και η παρεμβαίνουσα ότι ακολούθησε για την 

πληρότητα της τεχνικής προδιαγραφής υπ' αριθμόν «III.Ι.Δ.» προκειμένου να 

καλύψει πλήρως την απαίτηση για αυτόματη ανίχνευση της κολπικής 

μαρμαρυγής. 4. Κατά την παρεμβαίνουσα, όπως προκύπτει από την 

προσφορά της, από το φύλλο συμμόρφωσης, αλλά και από τη βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου ..., το προσφερόμενο σύστημά μας ... διαθέτει 

δυνατότητα αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη. Είναι 

αβάσιμος, κατά την παρεμβαίνουσα, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το 

προσφερόμενο μόνιτορ δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Η ζητούμενη τεχνική 

προδιαγραφή ρητά απαιτεί το παρακλίνιο μόνιτορ να έχει την δυνατότητα 

αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική ιινήιιη απαίτηση που 
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υπερκαλύπτεται από την προσφορά της εταιρείας .... Συγκεκριμένα το 

προσφερόμενο μόνιτορ ..., όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές παραπομπές 

διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη 

που βρίσκεται στον κεντρικό σταθμό … και παρέχει δυνατότητα καταγραφής 

16 κυματομορφών για 120 ώρες. Συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα 

αποθήκευσης και των 12 απαγωγών (κυματομορφών) πλήρους 

ΗΚΓραφημάτος. 5. Κατά την παρεμβαίνουσα, όπως προκύπτει από την 

προσφορά της, από το φύλλο συμμόρφωσης, αλλά και από τη βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου ..., το προσφερόμενο σύστημά ... διαθέτει στη βασική 

προσφερόμενη σύνθεση δύο 10πολικά καλώδια ΗΚΓραφήματος για χρήση σε 

όλα τα monitors. Συγκεκριμένα προσφέρονται δύο 4πολικά καλώδια ΗΚΓ τα 

οποία συνδέονται ταυτόχρονα με κάθε ένα από τα εννέα προσφερόμενα 

6πολικά καλώδια ΗΚΓ στην ειδική υποδοχή του μόνιτορ, συνθέτοντας 

συνολικά πλήρες 10πολικό καλώδιο ΗΚΓ (4πολικό+6πολικό=10πολικό) δίχως 

να υπάρχει ανάγκη αποσύνδεσης και επανασύνδεσης καλωδίων. Η 

παραπάνω λύση, κατά την παρεμβαίνουσα, α) συμμορφώνεται πλήρως με 

την απαίτηση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής για δύο 10πολικά καλώδια 

ΗΚΓραφήματος προς χρήση σε όλα τα monitors και β) υπερτερεί καθώς 

επιτρέπει την εφαρμογή του 10πολικού καλωδίου ΗΚΓραφήματος σε όποιον 

ασθενή κρίνεται σκόπιμο χωρίς να απαιτείται αποσύνδεση του υπάρχοντος 

καλωδίου ΗΚΓραφήματος (κάτι που θα σήμαινε διακοπή της 

παρακολούθησης ΗΚΓραφήματος για το διάστημα αποσύνδεσης 

/επανασύνδεσης) με λιγότερες ενέργειες και περισσότερη ασφάλεια. 6. Κατά 

την παρεμβαίνουσα, σύμφωνα με την προσφορά της, το φύλλο 

συμμόρφωσης, αλλά και τη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ..., το 

προσφερόμενο σύστημα ... διαθέτει το monitor μεταφοράς ασθενών Infinity 

Μ540 με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 4 ωρών μέσω της 

λειτουργίας «Power save mode». Συγκεκριμένα, κατά την παρεμβαίνουσα, 

μέσω της λειτουργίας «Power save mode», όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 

κατατεθειμένο εγχειρίδιο χρήσης «45. Οδηγίες Χρήσης ... Μ540», η οθόνη του 

φορητού μόνιτορ ... Μ540 ενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: α) όταν ο χρήστης τοποθετήσει το Μ540 στη βάση Μ500 (τέλος 

μεταφοράς του ασθενή) β) όταν ο χρήστης αγγίξει την οθόνη αφής ή 

οποιοδήποτε πλήκτρο (κατά τη μεταφορά του ασθενή), γ) όταν το Μ540 
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ανιχνεύσει μία κατάσταση συναγερμού (κατά τη μεταφορά του ασθενή). Από 

τα παραπάνω είναι σαφές, κατά την παρεμβαίνουσα, ότι η ζητούμενη 

δυνατότητα καλύπτεται πλήρως. 7. Κατά την παρεμβαίνουσα, σύμφωνα με 

την προσφορά της, το φύλλο συμμόρφωσης, αλλά και τη βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου ..., το προσφερόμενο σύστημα ... διαθέτει δυνατότητα 

λήψης εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων καναλιών μέσω της εξωτερικής 

συσκευής ..., 4 channel monitor, καλύπτοντας πλήρως την ζητούμενη τεχνική 

προδιαγραφή. Κατά την παρεμβαίνουσα, η προσφεύγουσα εταιρεία 

προσπαθεί αυθαίρετα, παρερμηνεύοντας τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή, 

να συσχετίσει τα κανάλια λήψης σήματος εγκεφαλογραφήματος με τις 

κυματομορφές απεικόνισης εγκεφαλογραφήματος. Από τις σχετικές 

παραπομπές είναι σαφές ότι το προσφερόμενο μόνιτορ ... διαθέτει δυνατότητα 

μελλοντικής αναβάθμισης μέσω της εξωτερικής συσκευής ... 4channel monitor 

για παρακολούθηση εγκεφαλογραφήματος με λήψη τεσσάρων καναλιών. Ο 

ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το μόνιτορ ... απεικονίζει μόνο 1 κανάλι 

εγκεφαλογραφήματος και 3 κανάλια άλλων παραμέτρων (σελίδα 391 του 

εγχειριδίου χρήσης ...) είναι, κατά την παρεμβαίνουσα, αναληθής και 

αυθαίρετος, καθώς αυτό που ξεκάθαρα αναφέρεται είναι το πλήθος των 

κυματομορφών (...) προς απεικόνιση και όχι ο αριθμός των καναλιών νια τη 

λήφη του εγκεφαλογραφήματος. 

13. Επειδή, με τη δεύτερη προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ 

ΑΕΠΠ 1567/2019, η προσφεύγουσα εταιρία «…» βάλλουσα κατά της 

απόφασης της αναθέτουσας αρχής καθό μέρος έκανε αποδεκτές τις τεχνικές 

προσφορές των εταιριών «…» και «…» υποστηρίζει τα ακόλουθα:  Ι. Όσον 

αφορά στην προσφορά της εταιρίας «…»: 1. Η ηλεκτρονική προσφορά της 

εταιρείας «…» δεν πληροί τις προϋποθέσεις των υπ' αριθ. 8 (II Γενικά 

Χαρακτηριστικά) και 9 (III Ενισχυτές - Παράμετροι που θα συνοδεύουν το 

παρακλίνιο) τεχνικών προδιαγραφών του Μέρους Β της υπ' αριθ. ... 

Διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές Παρακλίνιων MONITORS). Ειδικότερα: 

Α. Η τεχνική προδιαγραφή 8 (II Γενικά Χαρακτηριστικά) απαιτεί: «8. Να 

επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, τόσο με 

τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και με τα άλλα παρακλίνια monitors (επικοινωνία 

bed to bed). Κατά την επικοινωνία bed to bed να απεικονίζονται οι 

πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενού monitor ταυτόχρονα με 
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εκείνες του monitor που λαμβάνει.» Η εταιρεία … απαντάει στο φύλλο 

συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Επικοινωνεί, μέσω 

σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό 

Σταθμό, όσο και με τα άλλα παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed). 

Κατά την επικοινωνία bed to bed απεικονίζονται οι πληροφορίες του προς 

στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες του monitor που 

λαμβάνει.». Αποκλίσεις της προσφοράς της ως άνω εταιρείας από το σχετικό 

όρο της διακήρυξης: i. Από τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και ειδικότερα 

του κατατιθέμενου υλικού τεκμηρίωσης (Φυλλάδια σελ. 84,86) της ως άνω 

εταιρείας διαπιστώθηκε ότι δεν πληρείται η απαίτηση: «Κατά την επικοινωνία 

bed to bed να απεικονίζονται οι πληροφορίες του προς στιγμήν 

παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες του monitor που 

λαμβάνει.». Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στη σχετική παραπομπή της 

εταιρείας, κατά τη λειτουργία «Inter-bed» προβάλλεται ένα υποσύνολο των 

πληροφοριών (κυματομορφών και αριθμητικών τιμών) από το προς στιγμήν 

παρακολουθούμενο monitor και όχι το σύνολο των παρακολουθούμενών 

πληροφοριών. ii. Επιπλέον, είναι αδύνατον να προβάλλονται ταυτόχρονα οι 

πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενου μόνιτορ με εκείνες που 

το μόνιτορ λαμβάνει, καθώς κατά την προβολή του μεμονωμένου παραθύρου 

καλύπτονται σχεδόν όλες οι πληροφορίες (κυματομορφές και αριθμητικές 

τιμές) του του παρακολουθούμενου μόνιτορ (το ένα παράθυρο «σκεπάζει» το 

μεγαλύτερο ποσοστό της οθόνης με τις πληροφορίες του άλλου μόνιτορ.) 

Συνεπώς, δεν πληρούται η απαίτηση της προδιαγραφής περί ταυτόχρονης 

απεικόνισης των πληροφοριών διαφορετικών μόνιτορς. Β. Η τεχνική 

προδιαγραφή 9 (III Ενισχυτές - Παράμετροι που θα συνοδεύουν το 

παρακλίνιο) απαιτεί: «9. Να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με αναπνευστήρα, 

αντλίες έγχυσης και άλλες παρακλίνιες συσκευές για μεταφορά δεδομένων 

από αυτές στην οθόνη του. Να κατατεθεί κατάλογος με τα συμβατά 

μηχανήματα και μοντέλα.» Η εταιρεία … απαντάει στο φύλλο συμμόρφωσης 

επί των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Έχουν δυνατότητα σύνδεσης με 

αναπνευστήρα, αντλίες έγχυσης και άλλες παρακλίνιες συσκευές για 

μεταφορά δεδομένων από αυτές στην οθόνη του. Κατατίθεται κατάλογος με τα 

συμβατά μηχανήματα και μοντέλα.» Απόκλιση: Από τον έλεγχο της τεχνικής 

προσφοράς και ειδικότερα του κατατιθέμενου υλικού τεκμηρίωσης (Φυλλάδια 
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σελ. 1μ, 33, 34) διαπιστώθηκε ότι δεν πληρείται η απαίτηση: «Να έχουν 

δυνατότητα σύνδεσης με αντλίες έγχυσης» Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και 

παρακάτω υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με αναπνευστήρα και άλλες 

παρακλίνιες συσκευές όχι όμως και με αντλίες έγχυσης φαρμάκων. Συνεπώς, 

δεν πληρούται η απαίτηση της προδιαγραφής περί δυνατότητας σύνδεσες με 

αντλίες έγχυσης. ΙΙ. Όσον αφορά στην προσφορά της εταιρίας «...»: 1. Η 

ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας «...» δεν πληροί τις προϋποθέσεις των 

υπ' αρ. 8 (II Γενικά Χαρακτηριστικά) και 1Δ (III Ενισχυτές - Παράμετροι που θα 

συνοδεύουν το παρακλίνιο / Βαθμίδα καρδιογραφήματος - αναπνοής) 

τεχνικών προδιαγραφών του Μέρους Β- της υπ' αριθ. ... Διακήρυξης (Τεχνικές 

Προδιαγραφές Παρακλίνιων MONITORS). Ειδικότερα: Α. Η τεχνική 

προδιαγραφή 8 (II Γενικά Χαρακτηριστικά) απαιτεί: «8. Να επικοινωνεί, μέσω 

σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό 

Σταθμό, όσο και με τα άλλα παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed). 

Κατά την επικοινωνία bed to bed να απεικονίζονται OL πληροφορίες του προς 

στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες του monitor που 

λαμβάνει.». Η εταιρεία ... απαντάει στο φύλλο συμμόρφωσης επί των τεχνικών 

προδιαγραφών ως εξής: «Επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό 

δίκτυο ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και με τα άλλα 

παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed) χωρίς την ανάγκη παρέμβασης 

οποιοσδήποτε άλλης συσκευής. Η ενσύρματη επικοινωνία γίνεται μέσω 

ψηφιακού δικτύου Ethernet και διαθέτει ειδική προς τούτο έξοδο στην πίσω 

πλευρά. Κατά την επικοινωνία bed to bed απεικονίζονται οι πληροφορίες του 

προς στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες του 

monitor που λαμβάνει στο ίδιο ή σε διαφορετικό παράθυρο με τη χρήση των 

ειδικά διαμορφωμένων οθονών. Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα ασύρματης 

σύνδεσης και επικοινωνίας μέσω WiFi.». Απόκλιση: i. Από τον έλεγχο της 

τεχνικής προσφοράς και ειδικότερα του κατατιθέμενου υλικού τεκμηρίωσης και 

της αντίστοιχης παραπομπής (Εγχειρίδιο Χρήσης Μόνιτορ σελ. 160, 161) 

διαπιστώθηκε ότι ΔΕΝ πληρείται η απαίτηση της προδιαγραφής: «Κατά την 

επικοινωνία bed to bed να απεικονίζονται οι πληροφορίες του προς στιγμήν 

παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες του monitor που 

λαμβάνει.». Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και παρακάτω, το παράθυρο «άλλη 

κλίνη» προβάλλει ένα υποσύνολο των πληροφοριών (κυματομορφών και 
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αριθμητικών τιμών) από το προς στιγμήν παρακολουθούμενο monitor και όχι 

το σύνολο των παρακολουθούμενων πληροφοριών. ii.Επιπλέον, κατά τις 

σχετικές φωτογραφίες του Εγχειριδίου Χρήσης Μόνιτορ (σελίδα 160 και 161), 

παραπουπή §Α13,είναι αδύνατον να προβάλλονται ταυτόχρονα οι 

πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενου μόνιτορ με εκείνες που 

το μόνιτορ λαμβάνει, καθώς κατά την προβολή του μεμονωμένου παραθύρου 

καλύπτονται σχεδόν όλες οι πληροφορίες (κυματομορφές και αριθμητικές 

τιμές) του παρακολουθούμενου μόνιτορ (το ένα παράθυρο «σκεπάζει» το 

μεγαλύτερο ποσοστό της οθόνης με τις πληροφορίες του άλλου μόνιτορ.). 

Συνεπώς, όπως και στον πρώτο λόγο προσφυγής περί της προσφοράς της 

εταιρείας «…», δεν πληρούται η απαίτηση της προδιαγραφής περί 

ταυτόχρονης απεικόνισης των πληροφοριών από διαφορετικά μόνιτορ. Β. Η 

τεχνική προδιαγραφή ΙΑ (III Ενισχυτές - Παράμετροι που θα συνοδεύουν το 

παρακλίνιο / Βαθμίδα καρδιογραφήματος - αναπνοής) απαιτεί : «Να διαθέτει 

μνήμη trend τουλάχιστον 72 ωρών, όλων των παραμέτρων σε γραφήματα και 

πίνακες με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας. Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα 

ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον 

δώδεκα), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο 

τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τουλάχιστον 150 

επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη.». Η εταιρεία ... 

απαντάει στο φύλλο συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«Διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης - μνήμη trend 96 ωρών, όλων των 

παραμέτρων, σε ιστογράμματα και πίνακες με ρυθμό δειγματοληψίας από 12 

sec, τα οποία είτε εμφανίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα με όλες τις 

κυματομορφές και μετρήσεις πραγματικού χρόνου ώστε να μην αλλοιώνεται η 

παρακολούθηση του ασθενούς (screen trends), είτε σε ειδικού σχεδιασμού 

παράθυρο ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Κατά την απεικόνιση των 

trends οι κυματομορφές πραγματικού χρόνου και τα αντίστοιχα trends 

απεικονίζονται σε όμοιες κλίμακες, καθώς επίσης και οι κυματομορφές και οι 

αριθμητικές παράμετροι με τα αντίστοιχα trends έχουν την ίδια χρωματική 

σήμανση. Επιπλέον των κλασικών trend τα μόνιτορ της … διαθέτουν τα 

λεγάμενα .... Εδώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία ομάδα παραμέτρων 

καθώς και μία τιμή στόχο γι' αυτές και να παρακολουθεί την εξέλιξή τους στο 

χρόνο. Ενδείξεις με βέλος οπτικοποιούν άμεσα την τάση ενώ η συνδυαστική 
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και με μία ματιά αξιολόγησή τους προσφέρει μία εικόνα άμεσα για την πορεία 

του ασθενούς. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης των trends υπό 

μορφή ιστογραμμάτων. Η απεικόνιση των trends με Ιστόγραμμα επιτρέπει 

στον Ιατρό να διαπιστώσει με μια ματιά την σταθερότητα της κατάστασης ενός 

ασθενούς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 0 οριζόντιος άξονας εμφανίζει 

το εύρος και τη μονάδα της εμφανιζόμενης μέτρησης. Ο κατακόρυφος άξονας 

εμφανίζει το ποσοστό χρόνου. Οι στήλες στο προσκήνιο εμφανίζουν για πόσο 

χρονικό διάστημα οι μετρούμενες τιμές εμπίπτουν στο συγκεκριμένο εύρος 

στην κλίμακα. Για παράδειγμα, στο παραπάνω ιστόγραμμα, η τιμή Sp02 ήταν 

μεταξύ 93 και 94% κατά το 20% των τελευταίων 12 ωρών. Το βέλος πάνω 

από μια στήλη δείχνει ότι η τρέχουσα μετρούμενη τιμή εμπίπτει επίσης στο 

συγκεκριμένο εύρος. Οι στήλες εμφανίζονται με το ίδιο χρώμα όπως και τα 

δεδομένα μέτρησης. Έχει δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών με ανάλυση 

ταυτόχρονα δύο απαγωγών ΗΚΓ για μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτόματης 

κατάταξης σε ομάδες όλων των τύπων ήτοι: Παύση, Μη Λήψη Βηματοδότη, 

Βηματοδότης Χωρίς Παλμό, Καρδιακός ρυθμός άνω, Καρδιακός ρυθμός 

κάτω, Κολπική μαρμαρυγή (Afib), Τέλος Afib, Ακανόνιστος ΚΡ, Τέλος Ακανόν. 

ΚΡ, Ασυστολία, Κοιλιακή Μαρμαρυγή, Κοιλιακή Ταχυκαρδία, Συνεχής 

ΚοιλιακήΤαχυκαρδία, Κοιλιακός Ρυθμός, Βραδυκαρδία, Ταχυκαρδία, Κοιλιακή 

διδυμία, Κοιλιακή τριδυμία, Φλεβοκομβικός Ρυθμός, Φλεβοκομβική 

Βραδυκαρδία, Φλεβοκομβική Ταχυυκαρδία, Υπερκοιλιακός Ρυθμός, 

Υπερκοιλιακή Βραδυκαρδία, Υπερκοιλιακή Ταχυκαρδία, Απών Παλμός, 

PVC/min ΑΝΩ, Ακολουθία PVC, Ζεύγη PVC, R-ON-T PVC, Πολύμορφα PVC. 

Η ανίχνευση αρρυθμίας ενεργοποιεί τον συναγερμό και το αρρυθμικό 

επεισόδιο με 15 sec. Κυματομορφών, αποθηκεύεται στη μνήμη του μόνιτορ. 

Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού αρρυθμιών, 

επεισοδίων και άλλων συμβαμάτων σε ειδική μνήμη το κεντρικού σταθμού. 

Enionc δυνατότητα αποθήκευσης 50 επεισοδίων, αρρυθμιών και άλλων 

συμβααάτων τοπικά στο μόνιτορ.». Απόκλιση: Από τον έλεγχο της τεχνικής 

προσφοράς και ειδικότερα του κατατιθέμενου φύλλου συμμόρφωσης 

διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούται η απαίτηση: «να αποθηκεύει τουλάχιστον 

150 επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική μνήμη.» 

Συγκεκριμένα όπως ρητά αναφέρεται έχει δυνατότητα αποθήκευσης μόνο 50 

επεισοδίων, αρρυθμιών και άλλων συμβάντων τοπικά στο μόνιτορ. Συνεπώς, 



Αριθμός απόφασης: 160, 161 / 2020 
 

24 
 

δεν πληρείται η απαίτηση της προδιαγραφής περί δυνατότητας αποθήκευσης 

τουλάχιστον 150 επεισοδίων. 

14. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αρ. ... έγγραφο 

απόψεών της προς την ΑΕΠΠ, προς απόρριψη της άνω προδικαστικής 

προσφυγής, προβάλει τα εξής:  Ι. Όσον αφορά τους λόγους προσφυγής που 

σχετίζονται με την προσφορά της εταιρείας «…»: 1. Από την απάντηση της 

εταιρείας … στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές είναι 

σαφές ότι κατά την επικοινωνία bed to bed απεικονίζονται πληροφορίες και 

από τα δύο μόνιτορ (προς στιγμήν παρακολουθούμενο monitor και monitor 

που λαμβάνει), καλύπτοντας τη σχετική τεχνική προδιαγραφή. Ο τρόπος 

απεικόνισης καθώς και οι πληροφορίες που απεικονίζονται αρκούν και 

καλύπτουν τις ανάγκες του τμήματος. 2. Από την απάντηση της εταιρείας «…» 

στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές είναι σαφές ότι το 

προσφερόμενο μόνιτορ συνδέεται με πληθώρα παρακλίνιων συσκευών. 

Παρότι στη λίστα αυτή δεν αναφέρονται αντλίες έγχυσης φαρμάκων, όπως 

ζητείται στην τεχνική προδιαγραφή, αυτό δεν αποτελεί μειονέκτημα, καθώς οι 

αντλίες έγχυσης φαρμάκων αποτελούν συσκευές παροχής θεραπείας και όχι 

μέτρησης δεδομένων, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη απεικόνισης των δεδομένων 

τους στην οθόνη του μόνιτορ. ΙΙ. Όσον αφορά στους λόγους προσφυγής που 

σχετίζονται με την προσφορά της εταιρείας «...»: 1. Από την απάντηση της 

εταιρείας ... στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές είναι 

σαφές ότι κατά την επικοινωνία bed to bed απεικονίζονται πληροφορίες και 

από τα δύο μόνιτορ (προς στιγμήν παρακολουθούμενο monitor και monitor 

που λαμβάνει), καλύπτοντας τη σχετική τεχνική προδιαγραφή. Ο τρόπος 

απεικόνισης καθώς και οι πληροφορίες που απεικονίζονται αρκούν και 

καλύπτουν τις ανάγκες του τμήματος. 2. Από την απάντηση της εταιρείας ... 

στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές είναι σαφές ότι 

αποθηκεύει απεριόριστο αριθμό αρρυθμιών, επεισοδίων και άλλον 

συμβάντων σε ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού καλύπτοντας έτσι την 

ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή για αποθήκευση τουλάχιστον 150 επεισόδια 

αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική μνήμη. Η αναφορά της 

προσφεύγουσας εταιρείας στη δυνατότητα αποθήκευσης μόνο 50 επεισοδίων, 

αρρυθμιών και άλλων συμβάντων τοπικά στο μόνιτορ, αποτελεί μία επιπλέον 

δυνατότητα αποθήκευσης σε επιπρόσθετη μνήμη και δεν αναιρεί την 
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δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού αρρυθμιών, επεισοδίων και 

άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού. Εν κατακλείδι, 

κατά την αναθέτουσα αρχή, οι προσφορές των εταιρειών … και ... καλύπτουν 

πλήρως τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις ανάγκες και 

απαιτήσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 

15. Επειδή, η εταιρία «…» με την από 30-12-2019  

νομοτύπως και εμπροθέσμως κατόπιν της από 20-12-2019 κοινοποίησης της 

προσφυγής με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1567/2019, παρέμβασή της, μετ’ εννόμου 

συμφέροντος, επικαλείται προς απόρριψη της συγκεκριμένης προδικαστικής 

προσφυγής και διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης απόφασης κατά 

το μέρος που την αφορά τα ακόλουθα: 1. Επί του ισχυρισμού της 

προσφεύγουσας ότι στο προσφερόμενο από την παρεμβαίνουσα παρακλίνιο 

μόνιτορ δεν προβάλλεται το σύνολο των πληροφοριών από το προς στιγμήν 

παρακολουθούμενο μόνιτορ, αλλά μόνο ένα μέρος αυτών και ότι δεν 

απεικονίζονται ταυτόχρονα οι πληροφορίες του προς στιγμήν 

παρακολουθούμενου μόνιτορ με εκείνες που το μόνιτορ λαμβάνει, καθώς και 

ότι υπάρχει πρόβλημα στην ταυτόχρονη  αυτή προβολή των πληροφοριών, 

καθώς οι ενδείξεις του ενός μόνιτορ καλύπτουν τις αντίστοιχες του άλλου, η 

παρεμβαίνουσα υποστηρίζει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι ανυπόστατος και 

τούτο διότι στην οθόνη του προσφερόμενου από την παρεμβαίνουσα μόνιτορ 

απεικονίζονται  όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες του προς στιγμήν 

παρακολουθούμενου μόνιτορ ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες του 

απομακρυσμένου και μάλιστα η ταυτόχρονη αυτή απεικόνιση συμβαίνει δίχως 

να υπάρχει η παραμικρή αστοχία στον τρόπο προβολής των απαραίτητων 

πληροφοριών, παραπέμποντας στο αρχείο με τίτλο «Φυλλάδια με 

παραπομπές» σελ. 86 (τελευταία). Με βάση την εκεί αποτυπωθείσα εικόνα, 

κατά την παρεμβαίνουσα, αποτυπώνονται δύο οθόνες, διαφορετικού 

μεγέθους, σε καθεμία από τις οποίες προβάλλονται διαφορετικές ενδείξεις. 

Στη μεγάλη οθόνη (αριστερή και πάνω πλευρά αυτής) εμφανίζονται όλες 

ανεξαιρέτως οι απαιτούμενες μετρήσεις του ασθενούς που εκείνη τη στιγμή 

βρίσκεται υπό παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων και των 

κυματομορφών, ενώ ταυτόχρονα στην αναδυόμενη μικρή οθόνη εμφανίζονται 

με τον ίδιο ξεκάθαρο τρόπο όλες ανεξαιρέτως οι μετρήσεις – ενδείξεις – 

πληροφορίες  του απομακρυσμένου μόνιτορ μαζί με τις κυματομορφές, 
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δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει το πλήθος των πληροφοριών 

που επιθυμεί κάθε φορά να βλέπει στην οθόνη, χωρίς βεβαίως η ενέργεια 

αυτή να αλλοιώνει στο ελάχιστο το περιεχόμενο που προβάλλεται. Με άλλα 

λόγια, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ο τρόπος με τον οποίο 

θα πραγματοποιείται κάθε φορά η ταυτόχρονη αυτή προβολή. 2. Επί του 

ισχυρισμού της προσφεύγουσας ότι το προσφερόμενο από την 

παρενμβαίνουσα παρακλίνιο μόνιτορ δε διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης με 

αντλίες έγχυσης κατά παρέκκλιση της υπ’ αριθμ. 9 τεχνικής προδιαγραφής., η 

παρεμβαίνουσα υποστηρίζει ότι πρόκειται για ακόμη μία άστοχη παρατήρηση 

από την πλευρά της προσφεύγουσας, καθώς το παρακλίνιο μόνιτορ, το οποίο 

προσφέρει στο πλαίσιο της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, διαθέτει τη 

δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές συσκευές (external devices), 

παραπέμποντας στη με αριθμό σελίδας 1μ παραπομπή  της τεχνικής της 

προσφοράς. Κατά την παρεμβαίνουσα είναι αυτονόητο το γεγονός ότι, 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή διασύνδεση θα πρέπει η 

διασυνδεόμενη συσκευή, η οποία σημειωτέον μπορεί να είναι οποιασδήποτε 

κατασκευάστριας εταιρίας, να διαθέτει και την αντίστοιχη δυνατότητα 

σύνδεσης με το παρακλίνιο μόνιτορ. Επιπρόσθετα, κατά την παρεμβαίνουσα, 

τούτη κατέθεσε και το ζητούμενο από τους όρους της διακήρυξης κατάλογο με 

τα μηχανήματα και τα μοντέλα που είναι συμβατά με το προσφερόμενο 

παρακλίνιο μόνιτορ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο κατατεθείς από αυτήν 

κατάλογος παρουσιάζει πληθώρα συσκευών που δύνανται να συνδεθούν με 

τον προσφερόμενο από αυτήν πρακλίνιο μόνιτορ, παρόλα αυτά δεν παύει να 

είναι ενδεικτικός και συνεχώς να εμπλουτίζεται, γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο στο 

τέλος του κατατιθέμενου από αυτήν καταλόγου ρητά αναφέρει «The list is 

continuously increasing. Please contact your ... representative for updated 

list.». 

16. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 

4412/2016 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε 

ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση του νόμου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 

ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον 
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Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: 

«1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των 

προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και 

των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει 

την προσφυγή με απόφασή της… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης 

ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής 

προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση 

αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη 

ενέργεια …» και η διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του Π.Δ. 

39/2017. 

17. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη του 

διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και 

δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 

3703/2010, 53/2011, ΕΣ Πράξεις Tµήµατος VI 78/2007, 19/2005, 31/2003 

κλπ), όσο και τους διαγωνιζόµενους. Η δε παράβαση ουσιωδών διατάξεων 

της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς 

και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 3670/1992, 2137/1993 

κλπ). Αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων διατάξεων της Διακήρυξης από τους 

διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες προσφορές τους. 

Άλλωστε, η αρχή της δεσμευτικότητας της Διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο 

ενωσιακό δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από τους όρους αυτής, αποτελεί 

παραβίαση της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων (ΔΕΕ, Απόφαση της 

18.10.2001, Υπόθεση C-19/00 Siac Construction Ltd, σκέψεις 34 και 44, ΔΕΕ, 

Απόφαση της 25.04.1996, Υπόθεση C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη 

54 κλπ). 

18. Επειδή, όσον αφορά στην πρώτη εξεταζόμενη 

προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1559/2019 της εταιρίας «…» και 

συγκεκριμένα επί των λόγων που προβάλλονται αναφορικά με την προσφορά 

της εταιρίας «…» και δη επί του πρώτου λόγου που αφορά στο 

ενσωματωμένο τροφοδοτικό, διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στις τεχνικές 
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προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ 

άλλων, «… 2. Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 220V/50Hz και να είναι 

αθόρυβο, παθητικής ψύξης χωρίς ανεμιστήρα για την αποφυγή συσσώρευσης 

σκόνης στο εσωτερικό του…» (βλ. σελ. 32 της διακήρυξης). Εν προκειμένω, 

στο φύλλο συμμόρφωσης της εταιρίας «…» για την πλήρωση της 

συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής η εταιρία δηλώνει ότι το 

προσφερόμενο τροφοδοτικό είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα ... του 

συστήματος .... Από τα παρατεθέντα από την προσφεύγουσα χωρία του 

σχετικού τεχνικού φυλλαδίου της παρεμβαίνουσας δεν προκύπτει ο 

προβληθείς ισχυρισμός της περί μη ενσωματωμένου τροφοδοτικού, αλλ’ 

αντίθετα ότι είναι ενσωματωμένο στο υποσύστημα .... Όσον αφορά δε στην 

επίκληση από την προσφεύγουσα της υπ’ αρ.1210/2019 απόφασης της 

ΑΕΠΠ, αλλά και από την παρεμβαίνουσα άλλων περιπτώσεων νοσοκομείων 

στα οποία έχει προμηθεύσει το εν λόγω τροφοδοτικό, πέραν του γεγονότος ότι 

αορίστως προβάλλονται, δεν δύνανται να ασκήσουν επιρροή στην υπό κρίση 

υπόθεση, αφού κάθε διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από αυτοτέλεια και με 

βάση όχι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές. Τέλος, σχετικά με τον ισχυρισμό της 

προσφεύγουσας ότι λόγω της εξωτερικής μονάδας επιβαρύνεται ο ζωτικός 

χώρος της ΜΕΘ με περιττές καλωδιώσεις και επιπλέον συσκευές, πέραν από 

το γεγονός ότι το προσφερόμενο τροφοδοτικό είναι ενσωματωμένο, κατά τα 

αμέσως παραπάνω κριθέντα, και άρα δεν υφίσταται επιβάρυνση του χώρου 

λόγω εξωτερικής μονάδας, επιπρόσθετα η αναθέτουσα αρχή κατά την 

πραγματοποιηθείσα επίδειξή του δεν διαπίστωσε επιβάρυνση του χώρου της 

μονάδας, αλλά εξυπηρέτηση στην καθημερινή ρουτίνα. Κατά συνέπεια 

απορριπτέος κρίνεται ο πρώτος λόγος προσφυγής ως αβάσιμος και αντίθετα 

δεκτός ως βάσιμος ο σχετικό λόγος παρέμβασης. 

19. Επειδή, όσον αφορά στο δεύτερο λόγο και δη στη 

δυνατότητα των παρακλίνιων μόνιτορς που προσφέρει «…» να αποθηκεύουν  

δεδομένα, διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό 

προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ άλλων, «… 7. Να διαθέτει 

δυνατότητα αποθήκευσης 48 ωρών ΗΚΓραφήματος υπό μορφήν full 

disclosure και των πιέσεων υπό μορφήν πίνακα…» (βλ. σελ. 33 της 

διακήρυξης). Επίσης, κατά τις τεχνικές προδιαγραφές του κεντρικού σταθμού 

απαιτείται : «… 5. Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο 
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όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full disclosure), 

ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες…» (βλ. σελ. 35 της διακήρυξης). Εν 

προκειμένω, το προσφερόμενο σύστημα της εταιρίας «…» με βάση το φύλλο 

συμμόρφωσης και τη βεβαίωση του κατασκευαστή προκύπτει ότι διαθέτει τη 

ζητούμενη δυνατότητα να αποθηκεύει 120 ώρες ΗΚΓράφημα υπό μορφή full 

disclosure και τις πιέσεις υπό μορφή πίνακα, στο κεντρικό σταθμό, 

υπερκαλύπτοντας την απαίτηση της ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής. Η 

προδιαγραφή του παρακλινίου μόνιτορ απαιτεί αυτό να διαθέτει δυνατότητα 

αποθήκευσης ΗΚΓραφήματος υπό μορφή full disclosure και των πιέσεων υπό 

μορφή πίνακα χωρίς να καθορίζει την τοποθεσία του αποθηκευτικού χώρου. 

Η προσφερόμενη λύση της παρεμβαίνουσας συμμορφώνεται με τη ζητούμενη 

απαίτηση παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης στο μόνιτορ ..., σε 

αποθηκευτικό χώρο του κεντρικού σταθμού ..., για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από το ζητούμενο. Η συσχέτιση με την τεχνική προδιαγραφή του 

κεντρικού σταθμού  «5. Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στο σκληρό 

δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full 

disclosure), ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες.» δεν παρίσταται 

βάσιμη, καθόσον στη συγκεκριμένη προδιαγραφή ζητείται εντελώς 

διαφορετική δυνατότητα και συγκεκριμένα δυνατότητα αρχειοθέτησης στο 

σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full 

disclosure) ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες. Κατά συνέπεια 

απορριπτέος κρίνεται ο σχετικός λόγος προσφυγής ως αβάσιμος και αντίθετα 

δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

20. Επειδή, όσον αφορά στον τρίτο λόγο και δη στη 

δυνατότητα ανίχνευσης της κολπικής μαρμαρυγής των παρακλίνιων μόνιτορς 

που προσφέρει η «…», διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στις τεχνικές 

προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – 

Παράμετροι που θα συνοδεύουν το παρακλίνιο – 1. Βαθμίδα 

καρδιογραφήματος – αναπνοής), ζητείται, μεταξύ άλλων : «…Δ) Να διαθέτει 

μνήμη trend τουλάχιστον 72 ωρών, όλων των παραμέτρων σε γραφήματα και 

πίνακες με υψυηλό ρυθμό δειγματοληψίας. Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα 

ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον 

δώδεκα), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο 

τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τουλάχιστον 150 
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επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική μνήμη…» (βλ. σελ. 

33 της διακήρυξης). Κατά το φύλλο συμμόρφωσης και τις σχετικές 

παραπομπές συνάγεται ότι πραγματοποιείται ανίχνευση της κολπικής 

μαρμαρυγής μέσω του προσφερόμενου προγράμματος ... μέσω ανάλυσης 

όλων των απαγωγών έως 12 ταυτόχρονα, που συλλέγονται από το 

παρακλίνιο μόνιτορ. Η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή αφορά τη «Βαθμίδα 

καρδιογραφήματος - αναπνοής» των παρακλίνιων μόνιτορ και δεν 

προσδιορίζει το μέρος της επεξεργασίας και αποθήκευσης των αρρυθμιών. 

Συνεπώς το κλινικό ζητούμενο «Να έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα 

ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον 

δώδεκα), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο 

τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τουλάχιστον 15Θ 

επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική μνήμη» παρέχεται 

από το προσφερόμενο σύστημα μόνιτορ ... της εταιρείας .... Κατά συνέπεια 

απορριπτέος κρίνεται ο σχετικός λόγος προσφυγής ως αβάσιμος και αντίθετα 

δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

21. Επειδή, όσον αφορά στον τέταρτο λόγο και δη στη 

δυνατότητα των παρακλίνιων μόνιτορς που προσφέρει «…» να αποθηκεύουν 

πλήρη ΗΚΓραφήματα  σε ειδική μνήμη, διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στις 

τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές 

– Παράμετροι που θα συνοδεύουν το παρακλίνιο – 1. Βαθμίδα 

καρδιογραφήματος – αναπνοής) ζητείται, μεταξύ άλλων, «…ΣΤ) Το monitor να 

έχει την δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών ταυτόχρονα στην οθόνη,  με 

δυνατότητα αυτόματων μετρήσεων διάγνωσης  και εκτύπωσης μέσω του 

Κεντρικού Σταθμού, σε laser printer. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 

πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη…» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης), 

χωρίς δηλαδή να προσδιορίζει την τοποθεσία της ειδικής μνήμης. Εν 

προκειμένω, με βάση το φύλλο συμμόρφωσης και τη βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου ..., το προσφερόμενο σύστημα ... διαθέτει δυνατότητα 

αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη. Συγκεκριμένα το 

προσφερόμενο μόνιτορ ..., όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές παραπομπές 

διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη 

που βρίσκεται στον κεντρικό σταθμό ... και παρέχει δυνατότητα καταγραφής 
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16 κυματομορφών για 120 ώρες. Συνεπώς παρέχεται η δυνατότητα 

αποθήκευσης και των 12 απαγωγών (κυματομορφών) πλήρους 

ΗΚΓραφημάτος. Κατά συνέπεια απορριπτέος κρίνεται ο σχετικός λόγος 

προσφυγής ως αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος 

παρέμβασης. 

22. Επειδή, όσον αφορά στον πέμπτο λόγο προσφυγής και 

δη στην απαίτηση τα μόνιτρος να συνοδεύονται από δύο 10πολικά καλώδια 

ΗΚΓραφήματος «…», διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στις τεχνικές 

προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ 

άλλων : «…7. Επιπλέον το σύνολο των μόνιτορς να συνοδεύεται από: … Δύο 

10πολικά καλώδια ΗΚΓραφήματος για χρήση σε όλα τα monitors…» (βλ. σελ. 

34 της διακήρυξης). Εν προκειμένω, κατά το φύλλο συμμόρφωσης «…» και τη 

βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ..., το προσφερόμενο σύστημα ... 

διαθέτει στη βασική προσφερόμενη σύνθεση δύο 10πολικά καλώδια 

ΗΚΓραφήματος για χρήση σε όλα τα monitors. Συγκεκριμένα προσφέρονται 

δύο 4πολικά καλώδια ΗΚΓ, τα οποία συνδέονται ταυτόχρονα με κάθε ένα από 

τα εννέα προσφερόμενα 6πολικά καλώδια ΗΚΓ στην ειδική υποδοχή του 

μόνιτορ, συνθέτοντας συνολικά πλήρες 10πολικό καλώδιο ΗΚΓ 

(4πολικό+6πολικό=10πολικό), καλύπτοντας έτσι πλήρως την απαίτηση της 

διακήρυξης  για δύο 10πολικά καλώδια ΗΚΓραφήματος προς χρήση σε όλα τα 

monitors και δη χωρίς να υπάρχει ανάγκη αποσύνδεσης και επανασύνδεσης 

καλωδίων, γεγονός που συνεπάγεται την προσωρινή απώλεια του 

ΗΚΓραφήματος. Κατά συνέπεια απορριπτέος κρίνεται ο σχετικός λόγος 

προσφυγής ως αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος 

παρέμβασης. 

23. Επειδή, όσον αφορά στον έκτο λόγο προσφυγής, που 

αφορά στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία των παρακλίνιων μόνιτορς που 

προσφέρει η εταιρία «…», διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στις τεχνικές 

προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ 

άλλων : «…7. Επιπλέον το σύνολο των μόνιτορς να συνοδεύεται από: … 

Εννέα monitors μεταφοράς ασθενών για ταυτόχρονη παρακολούθηση ΗΚΓ, 

αναπνοής και οξυμετρίας. Οποιαδήποτε επιπλέον δυνατότητα 

παρακολούθησης επιπρόσθετων παραμέτρων (αιμοδυναμικών ή άλλων) 

όπως αναίμακτης πίεσης, θερμοκρασίας, αιματηρών πιέσεων και 
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καπνογραφίας είναι επιθυμητή και θα αξιολογηθεί θετικά. Τα monitors αυτά θα 

πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους μικρότερου των 2 κιλών, με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4 ωρών τουλάχιστον και να έχουν την 

δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων που συνέλεξαν κατά την μεταφορά  στο 

παρακλίνιο monitor. Αποδεκτό είναι ο τρόπος μεταφοράς των δεδομένων να 

είναι ιδιαίτερα απλός…» (βλ. σελ. 34 της διακήρυξης). Εν προκειμένω, από το 

φύλλο συμμόρφωσης και τη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ..., το 

προσφερόμενο σύστημα ... διαθέτει το monitor μεταφοράς ασθενών Infinity 

Μ540 με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας 4 ωρών μέσω της 

λειτουργίας «Power save mode». Συγκεκριμένα μέσω της λειτουργίας «Power 

save mode», όπως περιγράφεται στο κατατεθειμένο εγχειρίδιο χρήσης «45. 

Οδηγίες Χρήσης ... Μ540», η οθόνη του φορητού μόνιτορ ... Μ540 

ενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο χρήστης 

τοποθετήσει το Μ540 στη βάση Μ500 (τέλος μεταφοράς του ασθενή), β) όταν 

ο χρήστης αγγίξει την οθόνη αφής ή οποιοδήποτε πλήκτρο (κατά τη μεταφορά 

του ασθενή), γ) όταν το Μ540 ανιχνεύσει μία κατάσταση συναγερμού (κατά τη 

μεταφορά του ασθενή). Συνεπώς πληρούται η σχετική απαίτηση της 

διακήρυξης και άρα απορριπτέος κρίνεται ο σχετικός λόγος προσφυγής ως 

αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

24. Επειδή, όσον αφορά στον έβδομο λόγο προσφυγής, που 

αφορά στην απαίτηση λήψης εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον 

καναλίων από τα παρακλίνια μόνιτορς που προσφέρει η εταιρία «…», 

διατυπώνονται τα ακόλουθα: Εν προκειμένω, κατά το φύλλο συμμόρφωσης 

και τη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ..., το προσφερόμενο σύστημα ... 

διαθέτει δυνατότητα λήψης εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων καναλιών μέσω 

της εξωτερικής συσκευής ..., 4 channel monitor, καλύπτοντας την ζητούμενη 

τεχνική προδιαγραφήΚατά την παρεμβαίνουσα, η προσφεύγουσα εταιρεία 

προσπαθεί αυθαίρετα, παρερμηνεύοντας τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή, 

να συσχετίσει τα κανάλια λήψης σήματος εγκεφαλογραφήματος με τις 

κυματομορφές απεικόνισης εγκεφαλογραφήματος. Από τις σχετικές 

παραπομπές προκύπτει ότι το προσφερόμενο μόνιτορ ... διαθέτει δυνατότητα 

μελλοντικής αναβάθμισης μέσω της εξωτερικής συσκευής ... 4channel monitor 

για παρακολούθηση εγκεφαλογραφήματος με λήψη τεσσάρων καναλιών. Ο 

ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το μόνιτορ ... απεικονίζει μόνο 1 κανάλι 
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εγκεφαλογραφήματος και 3 κανάλια άλλων παραμέτρων (σελίδα 391 του 

εγχειριδίου χρήσης ...) δεν παρίσταται βάσιμος, καθώς αυτό που αναφέρεται 

είναι το πλήθος των κυματομορφών (...) προς απεικόνιση και όχι ο αριθμός 

των καναλιών για τη λήψη του εγκεφαλογραφήματος. Κατά συνέπεια 

απορριπτέος κρίνεται ο σχετικός λόγος προσφυγής ως αβάσιμος και αντίθετα 

δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

25. Επειδή, όσον αφορά στην ίδια προδικαστική προσφυγή 

με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1559/2019 της εταιρίας «…» και συγκεκριμένα επί των λόγων 

που προβάλλονται αναφορικά με την προσφορά της εταιρίας «…»  και δη επί 

του πρώτου λόγου που αφορά στη δυνατότητα των παρακλίνιων μόνιτορς 

που προσφέρει η εταιρία «…» να αποθηκεύουν  δεδομένα, διατυπώνονται τα 

ακόλουθα: Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου 

μόνιτορ, ζητείται, μεταξύ άλλων : «… 7. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 

48 ωρών ΗΚΓραφήματος υπό μορφήν full disclosure και των πιέσεων υπό 

μορφήν πίνακα…» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης). Επίσης, κατά τις τεχνικές 

προδιαγραφές του κεντρικού σταθμού απαιτείται : «… 5. Να έχει την 

δυνατότητα αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που 

απεικονίζουν τα παρακλίνια (full disclosure), ανά ασθενή και για τουλάχιστον 

120 ώρες…» (βλ. σελ. 35 της διακήρυξης). Όπως αναπτύχθηκε και στη σκέψη 

19 της παρούσας, η προδιαγραφή του παρακλινίου μόνιτορ απαιτεί αυτό να 

διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης ΗΚΓραφήματος υπό μορφή full disclosure 

και των πιέσεων υπό μορφή πίνακα χωρίς να καθορίζει την τοποθεσία του 

αποθηκευτικού χώρου. Η συσχέτιση απαίτησης το παρακλίνιο μόνιτορ να 

διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης 48 ωρών ΗΚΓραφήματος με την τεχνική 

προδιαγραφή του κεντρικού σταθμού  «5. Να έχει την δυνατότητα 

αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν 

τα παρακλίνια (full disclosure), ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες.» 

δεν παρίσταται βάσιμη, καθόσον στην τελευταία αυτή προδιαγραφή ζητείται 

εντελώς διαφορετική δυνατότητα και συγκεκριμένα δυνατότητα αρχειοθέτησης 

στο σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια 

(full disclosure) ανά ασθενή και για τουλάχιστον 120 ώρες. Εν προκειμένω, 

κατά το φύλλο συμμόρφωσης και τις σχετικές παραπομπές, το μόνιτορ που 

προσφέρει η εταιρία «…»  διαθέτει τη ζητούμενη δυνατότητα, καθώς 

αποθηκεύει το ΗΚΓράφημα υπό μορφήν full disclosure και των πιέσεων υπό 
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μορφή πίνακα, στο κεντρικό σταθμό, καλύπτοντας την απαίτηση της 

ζητούμενης τεχνικής προδιαγραφής. Κατά συνέπεια απορριπτέος ως 

αβάσιμος κρίνεται ο σχετικός λόγος προσφυγής. 

26. Επειδή, όσον αφορά στο δεύτερο λόγο προσφυγής 

σχετικά με τη δυνατότητα των παρακλίνιων μόνιτορς που προσφέρει η εταιρία 

«...» να αποθηκεύουν τουλάχιστον 150 επεισόδια αρρυθμιών, διατυπώνονται 

τα ακόλουθα: Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου 

μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – Παράμετροι που θα συνοδεύουν το παρακλίνιο – 1. 

Βαθμίδα καρδιογραφήματος – αναπνοής), ζητείται, μεταξύ άλλων, «…Δ) Να 

διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 72 ωρών, όλων των παραμέτρων σε 

γραφήματα και πίνακες με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας. Να έχει, 

οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε 

ομάδες (τουλάχιστον δώδεκα), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, 

με ανάλυση δύο τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει 

τουλάχιστον 150 επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων σε ειδική 

μνήμη…» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης). Εν προκειμένω, κατά το φύλλο 

συμμόρφωσης της εταιρίας«...» και τις σχετικές παραπομπές το 

προσφερόμενο μόνιτορ έχει δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού 

αρρυθμιών, επεισοδίων και άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη το κεντρικού 

σταθμού. Επίσης δυνατότητα αποθήκευσης 50 επεισοδίων, αρρυθμιών και 

άλλων συμβάντων τοπικά στο μόνιτορ. Εξ αυτών προκύπτει ότι αποθηκεύει 

απεριόριστο αριθμό αρρυθμιών, επεισοδίων και άλλων συμβάντων σε ειδική 

μνήμη του κεντρικού σταθμού, καλύπτοντας έτσι τη ζητούμενη τεχνική 

προδιαγραφή για αποθήκευση τουλάχιστον 150 επεισόδια αρρυθμιών ή και 

άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη και επιπλέον έχει δυνατότητα 

αποθήκευσης 50 επεισοδίων, αρρυθμιών και άλλων συμβάντων τοπικά στο 

μόνιτορ, που αποτελεί μία επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης σε 

επιπρόσθετη μνήμη και δεν αναιρεί την δυνατότητα αποθήκευσης 

απεριόριστου αριθμού αρρυθμιών, επεισοδίων και άλλων συμβάντων σε 

ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού. Κατά συνέπεια απορριπτέος ως 

αβάσιμος κρίνεται ο σχετικός λόγος προσφυγής. 

27. Επειδή, όσον αφορά στον τρίτο λόγο προσφυγής σχετικά 

με τη δυνατότητα των παρακλίνιων μόνιτορς που προσφέρει η εταιρία «...» να 

διαθέτουν εύρος μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm, διατυπώνονται 
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τα ακόλουθα: Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια παρακλίνιου 

μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – Παράμετροι που θα συνοδεύουν το παρακλίνιο – 1. 

Βαθμίδα καρδιογραφήματος – αναπνοής), ζητείται, μεταξύ άλλων, «…Εύρος 

μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm …» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης). 

Το διαθέσιμο εύρος μέτρησης της συχνότητας αναπνοής 0-120 bpm για 

ενήλικες και 0-170 bpm για νεογνά, του μόνιτορ που προσφέρει η «...», 

καλύπτει τις ανάγκες του τμήματος. Ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι το 

εύρος μέτρησης της συχνότητας αναπνοής για ενήλικες είναι 0-120 bpm δεν 

αναιρεί τη συνολική δυνατότητα του μόνιτορ που είναι 0-170, λαμβανομένου 

υπόψη ο σχετικός όρος της διακήρυξης δεν απαιτεί συγκεκριμένο εύρος για 

ενήλικες και άλλο για νεογνά, αλλά καθορίζει μόνον το ελάχιστο και το 

ανώτατο εύρος τιμής. Κατά συνέπεια απορριπτέος ως αβάσιμος κρίνεται ο 

σχετικός λόγος προσφυγής. 

28. Επειδή, όσον αφορά στον τέταρτο λόγο προσφυγής 

σχετικά με την εκ μέρους της εταιρίας «...» παραπομπή προς τεκμηρίωση 

πλήρωσης της υπ’ αρ. 7 προδιαγραφής [που αφορά στην απαίτης για 4 

ενισχυτές καπνογραφίας κύριας ροής (mainstream) για χρήση σε 

διασωληνωμένους και μη ασθενείς] σε prospectus ή άλλα φυλλάδια, 

διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στη διακήρυξη και δη στους γενικούς όρους του 

Παραρτήματος Ι (βλ. σελ. 36 αυτής) ζητείται: «… Να κατατεθεί φύλλο 

συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις 

τεχνικές προδιαγραφές, παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, στα συνημμένα 

στην προσφορά prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια αρίθμηση 

των τεχνικών προδιαγραφών…». Μολονότι μπορεί να είναι γνωστό ότι οι 

ενισχυτές καπνογραφίας (mainstream ή sidestream) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς, π.χ. μέσω 

κυβέττας mainstream ή σωλήνα δειγματοληψίας sidestream, όπως 

υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή, εντούτοις εν προκειμένω δεν πληρούται η 

ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή, αφού δεν παραπέμπει σχετικώς η εταιρία 

«...»  για την τεκμηρίωση σε συνημμένα στην προσφορά της prospectus, ή 

άλλα φυλλάδια του οίκου, ως ώφειλε. Ως εκ τούτου, συνεπεία της 

δεσμευτικότητας των όρων της διακήρυξης και της αρχής της τυπικότητας 

αυτών κρίνεται βάσιμος ο σχετικός λόγος προσφυγής και η προσβαλλόμενη 

απόφαση πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος με το οποίο έκανε τεχνικά 
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αποδεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρίας «...» και στη συνέχεια τη 

βαθμολόγησε. 

29. Επειδή, κατόπιν όσων αναπτύχθηκαν στις σκέψεις 18 

έως και 24 της παρούσας η εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ 

ΑΕΠΠ 1559/2019 κρίνεται αβάσιμη όσον αφορά στην τεχνική προσφορά της 

εταιρίας «…» και αντίθετα βάσιμη η ασκηθείσα από την εταιρία «…» 

παρέμβαση. Κατόπιν δε όσων αναπτύχθηκαν στις σκέψεις 25 έως και 28 της 

παρούσας, η ίδια εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 

1559/2019 κρίνεται  εν μέρει βάσιμη όσον αφορά στην τεχνική προσφορά της 

εταιρίας «...» και η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί κατά το 

σκέλος με το οποίο έκρινε τεχνικά αποδεκτή την τεχνική προσφορά της «...» 

και τη βαθμολόγησε σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σκέψη 28 

της παρούσας. 

30. Επειδή, όσον αφορά στη δεύτερη εξεταζόμενη 

προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1567/2019 της εταιρίας «…» και 

συγκεκριμένα επί των λόγων που προβάλλονται αναφορικά με την προσφορά 

της εταιρίας «…» και δη επί του πρώτου λόγου που αφορά σε αποκλίσεις των 

προβαλλόμενων πληροφοριών από το προσφερόμενο παρακλίνιο μόνιτορ, 

διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στη διακήρυξη και δη στο κεφάλαιο ΙΙ.Γενικά 

Χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης (βλ. σελ. 33 αυτής) 

ζητείται: «8. Να επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο 

ETHERNET, τόσο με τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και με τα άλλα παρακλίνια 

monitors (επικοινωνία bed to bed). Κατά την επικοινωνία bed to bed να 

απεικονίζονται οι πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενού 

monitor ταυτόχρονα με εκείνες του monitor που λαμβάνει.». Εν προκειμένω, 

στην οθόνη του προσφερόμενου από την εταιρία «…» μόνιτορ απεικονίζονται  

όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενου 

μόνιτορ ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες του απομακρυσμένου και μάλιστα 

χωρίς να υπάρχει αστοχία στον τρόπο προβολής των απαραίτητων 

πληροφοριών, σύμφωνα με το αρχείο με τίτλο «Φυλλάδια με παραπομπές» 

σελ. 86 (τελευταία) της προσφορά της εν λόγω εταιρίας. Με βάση την εκεί 

αποτυπωθείσα εικόνα, αποτυπώνονται δύο οθόνες, διαφορετικού μεγέθους, 

σε καθεμία από τις οποίες προβάλλονται διαφορετικές ενδείξεις. Στη μεγάλη 

οθόνη (αριστερή και πάνω πλευρά αυτής) εμφανίζονται όλες οι απαιτούμενες 
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μετρήσεις του ασθενούς που εκείνη τη στιγμή βρίσκεται υπό παρακολούθηση, 

συμπεριλαμβανομένων και των κυματομορφών, ενώ ταυτόχρονα στην 

αναδυόμενη μικρή οθόνη εμφανίζονται όλες ανεξαιρέτως οι μετρήσεις – 

ενδείξεις – πληροφορίες  του απομακρυσμένου μόνιτορ μαζί με τις 

κυματομορφές, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει το πλήθος των 

πληροφοριών που επιθυμεί κάθε φορά να βλέπει στην οθόνη, χωρίς η 

ενέργεια αυτή να αλλοιώνει στο ελάχιστο το περιεχόμενο που προβάλλεται. 

Με άλλα λόγια, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη ο τρόπος με 

τον οποίο θα πραγματοποιείται κάθε φορά η ταυτόχρονη αυτή προβολή. Κατά 

συνέπεια ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος και 

αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο σχετικός λόγος παρέμβασης. 

31. Επειδή, όσον αφορά στο δεύτερο λόγο προσφυγής 

σχετικά με τη δυνατότητα σύνδεσης του παρακλίνιου μόνιτορ που προσέφερε 

εταιρίας «…» σύνδεσης με αντλίες έγχυσης διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στη 

διακήρυξη και δη στο κεφάλαιο ΙΙ.Γενικά Χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Ι 

της διακήρυξης (βλ. σελ. 33 αυτής) ζητείται: «9. Να έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης με αναπνευστήρα, αντλίες έγχυσης και άλλες παρακλίνιες συσκευές 

για μεταφορά δεδομένων από αυτές στην οθόνη του. Να κατατεθεί κατάλογος 

με τα συμβατά μηχανήματα και μοντέλα.». Εν προκειμένω, το προσφερόμενο 

από την εταιρία «…» παρακλίνιο μόνιτορ διαθέτει τη δυνατότητα διασύνδεσης 

με εξωτερικές συσκευές (external devices), με βάση το αρχείο ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ και δη τη με αριθμό σελίδας 1μ παραπομπή  της τεχνικής της 

προσφοράς. Αυτονόητο είναι ότι προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή 

διασύνδεση θα πρέπει η διασυνδεόμενη συσκευή οποιασδήποτε 

κατασκευάστριας εταιρίας να διαθέτει και την αντίστοιχη δυνατότητα σύνδεσης 

με το παρακλίνιο μόνιτορ. Επιπρόσθετα, η εταιρία «…» κατέθεσε και το 

ζητούμενο από τους όρους της διακήρυξης κατάλογο με τα μηχανήματα και τα 

μοντέλα που είναι συμβατά με το προσφερόμενο παρακλίνιο μόνιτορ. Ο 

κατάλογος αυτός, ο οποίος παρουσιάζει πολλές συσκευές που δύνανται να 

συνδεθούν με τον προσφερόμενο από αυτήν πρακλίνιο μόνιτορ, είναι 

ενδεικτικός και συνεχώς εμπλουτιζόμενος, όπως στο τέλος του κατατιθέμενου 

αυτού καταλόγου αναγράφεται «The list is continuously increasing. Please 

contact your ... representative for updated list.». Κατά συνέπεια ο σχετικός 
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λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως 

βάσιμος ο σχετικός λόγος παρέμβασης. 

32. Επειδή, όσον αφορά στην ίδια προδικαστική προσφυγή 

με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1567/2019 της εταιρίας «…»  και συγκεκριμένα επί των λόγων 

που προβάλλονται αναφορικά με την προσφορά της εταιρίας «...»  και δη επί 

του πρώτου λόγου που αφορά σε αποκλίσεις των προβαλλόμενων 

πληροφοριών από το προσφερόμενο παρακλίνιο μόνιτορ, διατυπώνονται τα 

ακόλουθα: Στη διακήρυξη και δη στο κεφάλαιο ΙΙ.Γενικά Χαρακτηριστικά του 

Παραρτήματος Ι της διακήρυξης (βλ. σελ. 33 αυτής) ζητείται: «8. Να 

επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, τόσο με 

τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και με τα άλλα παρακλίνια monitors (επικοινωνία 

bed to bed). Κατά την επικοινωνία bed to bed να απεικονίζονται οι 

πληροφορίες του προς στιγμήν παρακολουθούμενού monitor ταυτόχρονα με 

εκείνες του monitor που λαμβάνει.». Εν προκειμένω, από την απάντηση της 

εταιρίας «...»  στο φύλλο συμμόρφωσης και από τις σχετικές παραπομπές 

είναι σαφές ότι κατά την επικοινωνία bed to bed απεικονίζονται πληροφορίες 

και από τα δύο μόνιτορ (προς στιγμήν παρακολουθούμενο monitor και 

monitor που λαμβάνει), καλύπτοντας τη σχετική τεχνική προδιαγραφή. Κατά 

συνέπεια ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος. 

33. Επειδή, όσον αφορά στο δεύτερο λόγο προσφυγής κατά 

της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας «...»  και δη σχετικά με τη δυνατότητα να 

αποθηκεύει το παρακλίνιο μόνιτορ τουλάχιστον 150 επεισόδια αρρυθμιών, 

διατυπώνονται τα ακόλουθα: Στις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια 

παρακλίνιου μόνιτορ (ΙΙΙ Ενισχυτές – Παράμετροι που θα συνοδεύουν το 

παρακλίνιο – 1. Βαθμίδα καρδιογραφήματος – αναπνοής), ζητείται, μεταξύ 

άλλων, «…Δ) Να διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 72 ωρών, όλων των 

παραμέτρων σε γραφήματα και πίνακες με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας. Να 

έχει, οπωσδήποτε, δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης 

κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον δώδεκα), περιλαμβανομένης της κολπικής 

μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο τουλάχιστον απαγωγών ταυτόχρονα, και να 

αποθηκεύει τουλάχιστον 150 επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβαμάτων 

σε ειδική μνήμη…» (βλ. σελ. 33 της διακήρυξης). Εν προκειμένω, όπως 

κρίθηκε και στη σκέψη 26 της παρούσας, κατά το φύλλο συμμόρφωσης της 

εταιρίας «...» και τις σχετικές παραπομπές το προσφερόμενο μόνιτορ έχει 
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δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού αρρυθμιών, επεισοδίων και 

άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη το κεντρικού σταθμού. Επίσης δυνατότητα 

αποθήκευσης 50 επεισοδίων, αρρυθμιών και άλλων συμβάντων τοπικά στο 

μόνιτορ. Εξ αυτών προκύπτει ότι αποθηκεύει απεριόριστο αριθμό αρρυθμιών, 

επεισοδίων και άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού, 

καλύπτοντας έτσι τη ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή για αποθήκευση 

τουλάχιστον 150 επεισόδια αρρυθμιών ή και άλλων συμβάντων σε ειδική 

μνήμη και επιπλέον έχει δυνατότητα αποθήκευσης 50 επεισοδίων, αρρυθμιών 

και άλλων συμβάντων τοπικά στο μόνιτορ, που αποτελεί μία επιπλέον 

δυνατότητα αποθήκευσης σε επιπρόσθετη μνήμη και δεν αναιρεί την 

δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού αρρυθμιών, επεισοδίων και 

άλλων συμβάντων σε ειδική μνήμη του κεντρικού σταθμού. Κατά συνέπεια 

απορριπτέος ως αβάσιμος κρίνεται ο σχετικός λόγος προσφυγής. 

34. Επειδή, κατόπιν όσων αναπτύχθηκαν στις σκέψεις 30 

έως και 33 της παρούσας η εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ 

ΑΕΠΠ 1567/2019 κρίνεται απορριπτέα ως αβάσιμη όσον αφορά σε αμφότερες 

τις τεχνικές προσφορές των εταιριών  «…» και «...» και αντίθετα κρίνεται 

δεκτή ως βάσιμη η ασκηθείσα παρέμβαση «…». 

Επειδή, ύστερα από τις προηγούμενες σκέψεις 29 και 34 της 

παρούσας πρέπει να επιστραφεί στην εταιρία «…» το σύνολο του ποσού των 

825€ του με κωδικό ... ηλεκτρονικού παραβόλου, και να καταπέσει το 

ηλεκτρονικό παράβολο της εταιρίας «….» με κωδικό ..., ποσού 667€.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Δέχεται εν μέρει τη με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1559/2019 προδικαστική 

προσφυγή της εταιρίας «…». 

Δέχεται την παρέμβαση της εταιρίας «…». 

Απορρίπτει τη με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1567/2019 προδικαστική προσφυγή 

της εταιρίας«…». 

Δέχεται την παρέμβαση της εταιρίας «…». 

Ακυρώνει την από 27-11-2019 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής «…» στην υπ’ αρ. ... συνεδρίασή του 

(θέμα Έκτακτο 1) κατά το μέρος με το οποίο κρίθηκε τεχνικά αποδεκτή η 
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προσφορά της εταιρίας «...», σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη 

σκέψη 28 της παρούσας. 

Ορίζει την επιστροφή στην εταιρία «…» του συνόλου του με κωδικό 

... ηλεκτρονικού παραβόλου, ποσού 825€.  

Ορίζει την κατάπτωση του ηλεκτρονικού παραβόλου της εταιρίας 

«…» με κωδικό ..., ποσού 667€.  

 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Άγ.Ιωάννη Ρέντη στις 22-1-2020 

και εκδόθηκε στις 11-2-2020. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΛΟΥΦΑ ΑΡΓΥΡΩ 

 

 

 

 

 

 

 


