Αριθμός απόφασης: 401 / 2019

Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
4ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 28-03-2019, με την εξής σύνθεση:
Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη, Πρόεδρος και Εισηγήτρια, Κωνσταντίνο
Κορομπέλη και Κυριακή Σιδηροπούλου, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 02-03-2019 (ημερομηνία καταχώρησης στο
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή,
με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 291/04-03-2019 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
«…ΕΕ, που εδρεύει στην …και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής προσφεύγων).
Κατά της Αναθέτουσας Αρχής με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ …» και κατά
της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμό
81/2019 και θέμα: «Υποβολή πρακτικού Α΄ φάσης Διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού (άνω των ορίων) µέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
προμήθεια

µε

∆ΗΜΟΣΙΩΝ
τίτλο:

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

για

την

ΥΛΙΚΟΥ»,

προϋπολογισμού 509.985,96 € (µε Φ.Π.Α.).», δυνάμει της οποίας, μεταξύ
άλλων, αποφασίστηκε ότι: «[…] Εγκρίνει το από 4-1-2019 πρακτικό της Α’
Φάσης (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών) το
οποίο ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε την 15-2-2019 του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

μειοδοτικού

διαγωνισμού

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

για

την

προμήθεια

ΥΛΙΚΟΥ»,

με

τίτλο:

προϋπολογισμού

509.985,96€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το οποίο
αποφασίζει τη συνέχεια στην επόμενη φάση του διαγωνισμού των κάτωθι: Η
εταιρεία «…Α.Ε.» για τα άρθρα 41,42,43 και 46 του προϋπολογισμού της
Διακήρυξης, καθώς συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης. Η
εταιρεία «…» για τα άρθρα με α/α 1-5, 8-11, 14¬32, 44-45, 47-64, 66-76, 80,
82-86, 88-91, 99-101, 103-104, 108, 110, 112-114, 117, 119, 124-126, 129132, 134-138, 140-147, 149 και 150 του προϋπολογισμού της Διακήρυξης,
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καθώς συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης. Η εταιρεία «…
Ε.Ε.» για τα άρθρα με α/α 1-2, 4, 5, 8-15, 17-19, 22-29, 40, 48-76, 78-79, 8291, 99-101, 103-108, 110, 112, 114, 117-118, 123, 127-132, 134-135, 139 και
141-147 του προϋπολογισμού της Διακήρυξης, καθώς συμμορφώνεται
πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης. […]», αναφορικά με την με αριθμό
πρωτοκόλλου 97957/19-11-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 509.985,96

ΕΥΡΩ

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σημειώνεται ότι ο Διαγωνισμός φέρει
συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ ….
Με την Προδικαστική Προσφυγή του ο προσφεύγων επιδιώκει την
ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής
και συγκεκριμένα κατά το σκέλος που έγινε αποδεκτή η τεχνική προσφορά
του εδώ παρεμβαίνοντα («…»), καθότι – ως ο προσφεύγων ισχυρίζεται σε
έντεκα λόγους– ο παρεμβαίνων υπέβαλλε καθ’ όλα μη νόμιμη προσφορά,
αποκλίνουσα

από

ρητούς,

ουσιώδεις

και

χαρακτηριζόμενους

ως

απαράβατους όρους της επίδικης διακήρυξης, η παράβαση των οποίων
οδηγεί στην απόρριψή της προσφοράς και τον αποκλεισμό του από τα
επόμενα στάδια του διαγωνισμού.
Επί της ανωτέρω προδικαστικής προσφυγής κατατέθηκε εμπρόθεσμα
και νομότυπα η από 08-03-2019 παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την
επωνυμία «…», με την οποία ο παρεμβαίνων αιτείται όπως γίνει δεκτή η
παρέμβαση και οι επ’ αυτής ισχυρισμοί, και να απορριφθεί καθ' ολοκληρίαν η
εξεταζόμενη προδικαστική προσφυγή και οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα και
επιπλέον αρνείται τους πραγματικούς ισχυρισμούς του τελευταίου.
Η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής ξεκίνησε με την Εισήγηση της
Εισηγήτριας Νεκταρίας-Πηνελόπης Ταμανίδη.
Στη συνέχεια, το επιληφθέν Κλιμάκιο αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
σκέφτηκε κατά το Νόμο.
1. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο παράβολο
κατά το άρθρο 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5 παρ. 1 και
2 του Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό …) ποσού 941,00€.
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Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στο νόμιμο παράβολο, δεδομένου ότι η
προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 81 τμημάτων του διαγωνισμού στο πλαίσιο
του οποίου προσφεύγει ο προσφεύγων ανέρχεται στο ποσό των 188.132,00
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με αποτέλεσμα το νόμιμο παράβολο να ισούται με ποσό
ευρώ 941,00€. Το εν λόγω ποσό πληρώθηκε σύμφωνα με το προσκομιζόμενο
e-παράβολο αυτόματης δέσμευσης, το οποίο έχει εκδοθεί για τον φορέα
«Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
2. Επειδή, έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου, σύμφωνα με το
άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017.
3. Επειδή, η ΑΕΠΠ είναι αρμόδια για την εξέταση της υπό κρίση
προδικαστικής προσφυγής λόγω ποσού (345 παρ.1 Ν.4412/2016, 6 παρ.1
Ν.4412/2016).
4. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017
(περ. α΄), έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη
αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και
κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους στις 21-02-2019, οπότε και έλαβαν
γνώση αυτής οι συμμετέχοντες και η Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε στις
02-03-2019.
5. Επειδή, εν προκειμένω, ο προσφεύγων στοιχειοθετεί το έννομο
συμφέρον του στο γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως την
προσφορά του στον Διαγωνισμό και εύλογα προσδοκά να του ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση, ισχυριζόμενος ότι έχει υποστεί ζημία από την
προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που με αυτήν έγινε δεκτή η προσφορά
του παρεμβαίνοντα, παρά το γεγονός ότι αυτός υπέβαλλε καθ’ όλα μη νόμιμη
προσφορά, αποκλίνουσα από ρητούς, ουσιώδεις και χαρακτηριζόμενους ως
απαράβατους όρους της επίδικης διακήρυξης, η παράβαση των οποίων
οδηγεί στην απόρριψή της προσφοράς και τον αποκλεισμό του από τα
επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Συνεπώς, αν γίνει δεκτή η κρινόμενη, ο
προσφεύγων θα αναδειχθεί ανάδοχος της σύμβασης για τα τμήματα στα
οποία συμμετείχε.
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6. Επειδή η Αναθέτουσα Αρχή έχει αποστείλει τις απόψεις της δυνάμει
του με αριθμό πρωτοκόλλου 21255/12-03-2019 εγγράφου της.
7. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Διακήρυξη του
διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη, η οποία διέπει το Δημόσιο
διαγωνισμό και δεσμεύει τόσο τη δημόσια αρχή, η οποία διενεργεί αυτόν και
υποχρεούται από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού να εφαρμόζει όσα ορίζονται σε αυτή (ΕΣ Πράξεις VI Tµήµατος
78/2007,19/2005,31/2003), όσο και τους διαγωνιζόμενους. Η παράβαση των
διατάξεων (όρων) αυτής, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά και
αυστηρά, συνιστά παράβαση νόμου και οδηγεί σε ακυρότητα των εγκριτικών
πράξεων του αποτελέσματος του διαγωνισμού και των κατακυρωτικών αυτού
πράξεων (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Κατά συνέπεια, τυχόν παράβαση ουσιώδους
όρου της διακήρυξης, είτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είτε κατά τη
συνομολόγηση της σύμβασης που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του
διαγωνισμού, καθιστά µη νόμιμη τη σχετική διαδικασία (ΕΣ Πράξη VI
Tµήµατος 78/2007). Εξάλλου, σε περίπτωση που η ίδια η διακήρυξη
χρησιμοποιεί

όρους,

όπως

«µε

ποινή

αποκλεισμού...»,

«µε

ποινή

απαραδέκτου οι συµµετέχοντες πρέπει...» ή άλλους παρόμοιους, είναι
προφανές ότι οι όροι αυτοί θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε
απόκλιση της προσφοράς από αυτούς οδηγεί σε απόρριψη της (βλ. Γνµδ ΝΣΚ
70/2002).

Το

ίδιο

αφορά

προφανώς

και

τη

συνδρομή

τεχνικών

προδιαγραφών, οι οποίες προβλέπονται σε κάθε περίπτωση από τη
διακήρυξη. Περαιτέρω, οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού, οι οποίες
διέπουν τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, είτε διέπονται
από το εθνικό δίκαιο είτε από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν
σαφή και ακριβή μνεία των απαιτουμένων, προς συμμετοχή στους
διαγωνισμούς, προσόντων και των υποβλητέων, κατά την κατάθεση της
προσφοράς, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων (βλ. ΕΑ ΣτΕ Ολομ.
136/2013, ΕΑ ΣτΕ 862/2010, 53/2011). Συνεπώς, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν
να υποβάλουν μόνον τα αξιούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη
διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς και ειδικώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και
4
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στοιχεία για την απόδειξη ιδιοτήτων ή γεγονότων κρίσιμων για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό, η δε αναθέτουσα αρχή δεν δύναται να προβεί σε
αποκλεισμό διαγωνιζομένου από τη διαγωνιστική διαδικασία λόγω μη
προσκομίσεως διαφορετικών ή και επί πλέον από τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικών συμμετοχής (ΕΑ ΣτΕ 382/2015 και 384/2015). Εξάλλου και
κατά πάγια νομολογία, διευκρινίσεις που παρέχονται επί όρων της
διακήρυξης, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και εντάσσονται στο
κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού, συμπληρώνοντας τους όρους της
Διακήρυξης στους οποίους αναφέρονται (βλ. Ράικο Δημ., Δίκαιο Δημοσίων
Συμβάσεων, σελ. 338 – 339 με αναφερομένη σχετική νομολογία).
8. Επειδή, αναφορικά με τον πρώτο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτό το
ΕΕΕΣ του παρεμβαίνοντα, μολονότι αυτός προέβη σε έξι (6) διαφορετικά
σημεία (επί του ΕΕΕΣ) σε συμπλήρωση χειρόγραφη, με στυλό, κρίνεται ως
αβάσιμος για τους εξής λόγους: 1) Λόγω αοριστίας, επειδή δεν επικαλείται,
ούτε προκύπτει από την προσφυγή σε ποια συγκεκριμένα σημεία του ΕΕΕΣ
του παρεμβαίνοντα έχουν γίνει οι προσθήκες, σε τι αυτές συνίστανται και πως
αυτές οδηγούν σε πλήγμα της νομιμότητας (του ΕΕΕΣ). 2) Σε κάθε
περίπτωση, πέραν της αοριστίας του σχετικού ισχυρισμού του προσφεύγοντα,
από την επισκόπηση του ΕΕΕΣ του παρεμβαίνοντα στην προσφορά του με
αριθμό 120866 δεν προκύπτει ότι οι χειρόγραφες προσθήκες συνιστούν
προσθήκη νέων πεδίων, ώστε αυτές να προσκρούουν στην κατευθυντήρια
οδηγία 23/2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζει ότι: «Δεν υφίσταται δυνατότητα
προσθήκης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ή των οικονομικών φορέων
νέων πεδίων ή τροποποίησης των υφιστάμενων, συμπεριλαμβανομένου και
του Μέρους VI "Τελικές Δηλώσεις", καθώς το ΤΕΥΔ και το ΕΕΕΣ αποτελούν
τυποποιημένα /πρότυπα έγγραφα σύμβασης με δεσμευτική ισχύ», αλλά
αντιθέτως οι χειρόγραφες προσθήκες λειτουργούν ενισχυτικά στο περιεχόμενο
των απαντήσεων του παρεμβαίνοντα και δεν αλλοιώνουν το περιεχόμενο
τους, ενώ σε κάθε περίπτωση, όπως δηλώνει και η Αναθέτουσα Αρχή στις
απόψεις της, δεν ελήφθησαν (αυτές) υπόψιν από την Επιτροπή κατά την
κρίση της, με αποτέλεσμα να μην πλήττεται η νομιμότητα της διαδικασίας.
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9. Επειδή, αναφορικά με τον δεύτερο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη (άρθρο 2.4.5) η προσβαλλομένη έκρινε ως
αποδεκτή την προσφορά του παρεμβαίνοντα, καίτοι αυτή δεν καλύπτει το
απαιτούμενο διάστημα των δώδεκα μηνών, κρίνεται ως αβάσιμος για τους
εξής

λόγους:

Από

την

επισκόπηση

της

υπεύθυνης

δήλωσης

του

παρεμβαίνοντα στην προσφορά του με αριθμό …, επί της οποίας δηλώνεται
«Η προσφορά μας θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες», σε συνδυασμό με το
άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, το οποίο ορίζει ότι: «H Τεχνική Προσφορά θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από

την

αναθέτουσα

αρχή

με

το

κεφάλαιο

“Απαιτήσεις-Τεχνικές

Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης,

σύμφωνα

με

τα

αναλυτικώς

αναφερόμενα

στο

ως

άνω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα οποία και θα τα υποβάλλει (επί ποινή αποκλεισμού). Στην
Τεχνική Προσφορά θα υπάρχουν επίσης τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή
αποκλεισμού):

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του

Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα: ότι έλαβε
γνώση της μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας
διακήρυξης και των παραρτημάτων της και τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα. τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους ο οποίος δεν θα πρέπει
να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών. τον προσφερόμενο χρόνο
παράδοσης των υλικών. ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους
είναι αληθή και ακριβή. ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπόκειται σε τυχόν
νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. […]», προκύπτει ότι (ο παρεμβαίνων)
εκπλήρωσε τις διαγωνιστικές του υποχρεώσεις προσηκόντως, ενώ αντίθετα η
προσθήκη «από την επομένη της διενέργειας» που εσφαλμένα ισχυρίζεται ο
προσφεύγων δεν στηρίζεται στο νόμο ή την διακήρυξη.
10. Επειδή, αναφορικά με τον τρίτο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
εγγυητική επιστολή του παρεμβαίνοντα, καίτοι αυτή δεν αναγράφει τα τμήματα
του διαγωνισμού, στα οποία ο παρεμβαίνων συμμετέχει, κρίνεται ως
6
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αβάσιμος για τους εξής λόγους: 1) Λόγω αοριστίας, επειδή δεν επικαλείται,
ούτε προκύπτει από την προσφυγή σε ποια συγκεκριμένα άρθρα της
διακήρυξης επιβάλλεται η συγκεκριμένη υποχρέωση. 2) Σε κάθε περίπτωση,
πέραν της αοριστίας του σχετικού ισχυρισμού του προσφεύγοντα, από την
επισκόπηση της εγγυητικής επιστολής του παρεμβαίνοντα στην προσφορά
του με αριθμό 120866, σε συνδυασμό με το άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης,
όπου ορίζεται ότι: «Εγγυήσεις. Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων
2.2.2 [εφόσον ζητηθεί] και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. i Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή
των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου. Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί
να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Οι
εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους
όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
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την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. […]», προκύπτει ότι (ο παρεμβαίνων) εκπλήρωσε τις
διαγωνιστικές του υποχρεώσεις προσηκόντως, ενώ αντίθετα η προσθήκη των
τμημάτων του διαγωνισμού που εσφαλμένα ισχυρίζεται ο προσφεύγων δεν
στηρίζεται στο νόμο ή την διακήρυξη.
11. Επειδή, αναφορικά με τον τέταρτο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα, καίτοι σε αυτή έχει επισυναφθεί
παραστατικό με αναγραφόμενη τιμή σε λαμπτήρα τύπου SYLVANIA, κρίνεται
ως απαράδεκτος για τους εξής λόγους: 1) Λόγω έλλειψης εννόμου
συμφέροντος του προσφεύγοντα προς επίκληση του σχετικού λόγου, καθώς
δεν εξειδικεύει στο σώμα της προσφυγής του, σε ποιο από τα 168 ζητούμενα
είδη της διακήρυξης αντιστοιχεί ο λαμπτήρας τύπου SYLVANIA (του οποίου
αναγράφεται η τιμή), ώστε να προκύπτει η ζημία του προσφεύγοντα από την
πρόωρη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων, κατά παράβαση του άρθρου 2.4.3
της διακήρυξης.

2) Σε κάθε περίπτωση, πέραν του απαραδέκτου του

σχετικού ισχυρισμού του προσφεύγοντα, όπως ισχυρίζεται η Αναθέτουσα
Αρχή με τις απόψεις της και ο παρεμβαίνων, ο λαμπτήρας που αναγράφεται
επί του παραστατικού, δεν αντιστοιχεί με κανένα αιτούμενο είδος της
διακήρυξης, το δε παραστατικό εμφιλοχώρησε στον φάκελο του διαγωνισμού
από πρόδηλο σφάλμα, ενώ η Επιτροπή ουδόλως το αξιολόγησε κατά την
κρίση της.
12. Επειδή, αναφορικά με τον πέμπτο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα, καίτοι, α) για τα προσφερόμενα είδη
με αριθμούς 1, 2, 9-11, 17, 19, 86, 90, 91 τα τεχνικά φυλλάδια δεν είναι
επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά, β) για τα προσφερόμενα είδη με
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αριθμούς 1, 2 και 9-11 τα CE δεν είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά,
γ) για τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 1 και 2 ο κωδικός του λαμπτήρα
δεν αντιστοιχεί σε κάποιον από τους κωδικούς του κατατεθειμένου CE. Από
την επισκόπηση της προσφοράς του παρεμβαίνοντα με αριθμό 120866,
συνδυαστικά με τα άρθρα 2.1.4 και 2.4.3.2 -στοιχείο 2 της διακήρυξης, όπου
αντίστοιχα

ορίζονται:

«2.1.4

Γλώσσα

[…]

Οι

προσφορές

και

τα

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)14. Τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά

έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. […] Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο (prospectus)
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αλλά να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική. […] 2.4.3.2 H Τεχνική Προσφορά θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από

την

αναθέτουσα

αρχή

με

το

κεφάλαιο

“Απαιτήσεις-Τεχνικές

Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης,

σύμφωνα

με

τα

αναλυτικώς

αναφερόμενα

στο

ως

άνω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα οποία και θα τα υποβάλλει (επί ποινή αποκλεισμού). Στην
Τεχνική Προσφορά θα υπάρχουν επίσης τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή
αποκλεισμού): […] 2. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με
ειδικό

τεχνικό

περιεχόμενο

(prospectus)

με

φωτογραφίες

των

περιγραφομένων υλικών της μελέτης, τα οποία μπορούν να υποβάλλονται σε
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άλλη γλώσσα αλλά να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα
λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η
συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης. […]», προκύπτουν αναλυτικά τα
εξής: ότι στην προσφορά του παρεμβαίνοντα α) αναφορικά με τα
προσφερόμενα είδη με αριθμούς 1, 2, 9-11 και 17 δεν απαιτείται μετάφραση
καθώς τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια είναι συνταγμένα στην ελληνική
γλώσσα, ενώ αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 19, 86, 90 και
91 δεν έχει προσκομιστεί η απαιτούμενη εκ της διακήρυξης (σύμφωνα με τα
ανωτέρω άρθρα) επίσημη μεταφρασμένα στα ελληνικά των αντίστοιχων
τεχνικών τους φυλλαδίων, με αποτέλεσμα ο σχετικός λόγος να γίνεται εν μέρει
δεκτός (για τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 19, 86, 90 και 91) β)
αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 1, 2 και 9-11 τα CE
συνοδεύονται

από

επίσημη

μετάφραση

στην

ελληνική

γλώσσα,

με

αποτέλεσμα να απορρίπτεται ο σχετικός λόγος του προσφεύγοντα, γ)
αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 1 και 2, ο σχετικός λόγος
απορρίπτεται προεχόντως λόγω αοριστίας, καθώς από την γραμματική
διατύπωση του σχετικού λόγου «ο κωδικός του λαμπτήρα δεν αντιστοιχεί σε
κάποιον από τους κωδικούς του κατατεθειμένου CE» δεν προκύπτει με διαυγή
τρόπο σε τι ακριβώς συνίσταται ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντα,
ώστε εν συνεχεία αυτός να κριθεί.
13. Επειδή, αναφορικά με τον έκτο λόγο της προσφυγής, λεκτέα τα
ακόλουθα: Ο προσφεύγων, από την επισκόπηση της προσφυγής του και
αναφορικά με τον έκτο λόγο αυτής, αναφέρει αυτολεξεί τα κάτωθι: «Για τα
άρθρα Α.Α.4,5,8,24,25 των ειδών και σύμφωνα με την διακήρυξη απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως
εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα: όπου θα αναφέρει τη χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να
δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα
υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του (ακριβής διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ,
πόλη, επαρχία, κλπ). Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα
προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί
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στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης - συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να
δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία
τυποποίησης- συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του (ακριβής
διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, πόλη, επαρχία κλπ). Η συμμετέχουσα για τα
παραπάνω είδη έχει δηλώσει δύο χώρες κατασκευής Βέλγιο και Κίνα. Έχει
καταθέσει δύο πιστοποιητικά ISO (Κίνα και Γαλλία), δεν έχει κατατεθεί ISO που
να ανταποκρίνεται στη δηλωμένη χώρα προέλευσης (Βέλγιο). Το δηλωμένο
εργοστάσιο Guangzhou Feilosylvania δεν είναι το εργοστάσιο κατασκευής
όπως ξεκάθαρα προκύπτει από το κατατεθειμένο ISO 9001 2015 όπου στο
πεδίο εφαρμογής αναφέρεται μόνο εξαγωγή και πωλήσεις λαμπτήρων και όχι
κατασκευή. Συνεπώς δεν έχει δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής στην Κίνα
και ο τόπος εγκατάστασης αυτού αλλά έχει δηλωθεί μία εμπορική εταιρία που
πιθανόν να διακινεί τους συγκεκριμένους λαμπτήρες. Τα κατατεθειμένα
πιστοποιητικά CE έχουν εκδοθεί από το Βέλγιο ενώ δηλώνεται ότι οι
λαμπτήρες κατασκευάζονται στην Κίνα. Σας καταθέτουμε βεβαίωση της FELIO
SYLVANIA GREECE (σχ. 3) η οποία επιβεβαιώνει ότι οι λαμπτήρες με κωδικό
0020233, 0020231 κατασκευάζονται αποκλειστικά στην ΙΝΔΙΑ και ο κωδικός
0020842 στην ΚΙΝΑ. Συνεπώς για κανένα από τους προσφερόμενους
λαμπτήρες δεν έχει κατατεθεί πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή και ISO του
εργοστασίου κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση τόσο η δήλωση συμμόρφωσης
CE όσο και το κατατεθειμένο ISO θα πρέπει να εκδίδονται και να αφορούν το
ίδιο εργοστάσιο ή τουλάχιστον τον ίδιο οικονομικό φορέα. Σε αντίθεση με τα
κατατεθειμένα CE και ISO που αναφέρονται σε διαφορετικό οικονομικό
φορέα». Όμως από την γραμματική διατύπωση του σχετικού λόγου δεν
προκύπτει ποια είναι η πιθανή παράβαση του παρεμβαίνοντα, καθώς ο
προσφεύγων, όλως αορίστως, αρχικώς επικαλείται το άρθρο 2.4.3.2 της
διακήρυξης και ίδια το στοιχείο 5 αυτής, το οποίο ορίζει ότι «2.4.3.2 H Τεχνική
Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΑπαιτήσειςΤεχνικές

Προδιαγραφές”

του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Ι

της

Διακήρυξης,

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
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το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα οποία και θα τα υποβάλλει (επί ποινή αποκλεισμού). Στην
Τεχνική Προσφορά θα υπάρχουν επίσης τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή
αποκλεισμού): […] 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα: όπου θ’
αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευαστούν τα
προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του (ακριβής
διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, πόλη, επαρχία, κλπ). Τα προαναφερόμενα δεν
εφαρμόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης

–

συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο
γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης- συσκευασίας, καθώς και ο
τόπος εγκατάστασής του (ακριβής διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, πόλη, επαρχία
κλπ). […]». Ο προσφεύγων δηλαδή, χωρίς να εξειδικεύει στην προσφυγή του,
δοθέντος μάλιστα του μεγάλου αριθμού των κατατεθειμένων εγγράφων του
παρεμβαίνοντα στην προσφορά του, συνδέει την προαναφερθείσα υπεύθυνη
δήλωση με τα κατατεθειμένα ISO και τα CE, χωρίς τελικά -ως αποτέλεσμα
συλλογισμού- να προκύπτει η παράβαση του παρεμβαίνοντα. Ως εκ των
ανωτέρων ο σχετικός λόγος απορρίπτεται ως αόριστος.
14. Επειδή, αναφορικά με τον έβδομο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα, καίτοι αυτός για τα προσφερόμενα
είδη με αριθμούς 14 και 15 δεν έχει καταθέσει CE των λαμπτήρων που έχουν
προσφερθεί αλλά γενικό πιστοποιητικό των λαμπτήρων, απορρίπτεται ως
απαράδεκτος και τούτο διότι ο προσφεύγων δεν εξειδικεύει στην προσφυγή
του γιατί το κατατεθειμένο από τον παρεμβαίνοντα σχετικό έγγραφο αποτελεί
γενικό πιστοποιητικό λαμπτήρων και όχι το αιτούμενο CE από το άρθρο της
διακήρυξης όπου ρητά ορίζει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (σελίδα 60) ότι: «Οι
λαμπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από εταιρείες εγνωσμένου κύρους και θα
συνοδεύονται με όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία τεχνικά
χαρακτηριστικά (Διάρκεια ζωής, φωτεινή ροή, Lumen /watt, θέση λειτουργίας
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λαμπτήρα

CE,

ISO

κλπ).

Για

κάθε

είδος

λαμπτήρα

θα

υπάρχει

επισυναπτόμενο το έντυπο της κατασκευάστριας εταιρείας με όλα τα στοιχεία
του προσφερομένου λαμπτήρα και δεν θα παραδίδετε ολόκληρο το βιβλίο της
εταιρείας κατασκευής. Ο λαμπτήρας πρέπει να ανάβει με ηλεκτρονικό και
συμβατικό εναυστηρα […]».
15. Επειδή, αναφορικά με τον όγδοο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα, καίτοι αυτός για το προσφερόμενο
είδος με αριθμό 112 δεν έχει δηλώσει ακριβή τόπο εγκατάστασης του
εργοστασίου στην Βραζιλία όπως προβλέπεται από την διακήρυξη για
εργοστάσια εκτός Ε.Ε., γίνεται δεκτός, καθώς κατά παράβαση του άρθρου
2.4.3.2 της διακήρυξης και ίδια του στοιχείου 5 αυτής, δυνάμει του οποίου
ορίζεται ότι «2.4.3.2 H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή
με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων
ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα οποία και θα τα υποβάλλει (επί
ποινή αποκλεισμού). Στην Τεχνική Προσφορά θα υπάρχουν επίσης τα εξής
δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού): […] 5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού
φορέα: όπου θ’ αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών
που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής
του

(ακριβής

διεύθυνση,

αριθμός,

ΤΚ,

πόλη,

επαρχία,

κλπ).

Τα

προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και
τυποποίησης – συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο,
στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης- συσκευασίας,
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του (ακριβής διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, πόλη,
επαρχία κλπ). […]», ο παρεμβαίνων – όπως συνομολογεί στην παρέμβαση
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του - όφειλε να δηλώσει το εργοστάσιο της Βραζιλίας με ακριβή διεύθυνση,
αριθμός, ΤΚ, πόλη, επαρχία.
16. Επειδή, αναφορικά με τον ένατο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα, αν και ο τελευταίος και αναφορικά με
τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 74, 75 και 76 δεν συμμορφώνεται με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, με αποτέλεσμα τα προσφερόμενα του
είδη (74,75,76) να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα αιτούμενα της
διακήρυξης, γίνεται δεκτός, για τους ακόλουθους λόγους:

Από την

επισκόπηση της προσφοράς του παρεμβαίνοντα με αριθμό 120866,
συνδυαστικά με τα ακόλουθα άρθρα της διακήρυξης, όπου ορίζονται τα εξής:
«2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών. H αναθέτουσα αρχή με βάση τα
αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά: […] θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως
προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της

σύμβασης.

[…]

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΣΤΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 4Μ. Κωνικής διατομής γαλβανισμένος. Ο
σιδηροϊστος ύψους 4 μέτρων ,είναι σχήματος κόλουρου πυραμίδας με διατομή
σχήματος κύκλου, είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4Mmm
και συνεχόμενου μήκους 4m(δηλαδή ο ιστός δεν έχει καμία εγκάρσια
κόλληση). Η εξωτερική διάμετρος του κύκλου στη βάση του ιστού είναι
114mm, ενώ στην κορυφή του ιστού 60mm* αντίστοιχα. Ο κορμός του
σιδηροϊστου εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 300Χ300Χ16mm
καλά ηλεκτροσυγκολημένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα(4) ενισχυτικά
πτερύγια στήριξης πάχους 8mm,σχήματος ορθογωνίου τρίγωνου διαστάσεων
των δυο κάθετων πλευρών 200mm και100mm. Η πλάκα εδράσης φέρει
κεντρική οπή διαμέτρου 100mm για την διέλευση των καλωδίων και του
αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 24mm σε απόσταση
180mm και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους
κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου Φ16,μηκους 0,45m και σπειρώματος 0,15m
καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με
ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ αυτούς γωνίες 30/30/3 και λάμες 40/4 σε
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σχήμα τετράγωνου στη βάση των και χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς
αποφυγή μετακινήσεως των κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από
σκυρόδεμα. Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή
διαστάσεων 100Χ340mm για την τοποθέτηση ακροκιβωτίου που κλείνει με
κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με
τρόπο που να μην εξέχει του ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής
ηλεκτροσυγκολλείται καμάκι με οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. Ο
ιστός μετά από σχετική προεργασία ,δηλαδή απόξεση τρόχισμα και καθαρισμό
,γαλβανίζεται εν θερμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 1461 DIN50976.
Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης (αγκυριο)στο εκτεθειμένο τους τμήμα και
επιπλέον σε τμήμα 100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης είναι
επίσης προστατευόμενο με γαλβανισμό. Ο ιστός στην κορυφή του θα
συνοδεύεται από βραχίονα(γαλβανισμένο εν θερμό)μονό ,διπλό η πολλαπλό,
ευθύγραμμο η καμπύλο, οποιασδήποτε διάταξης μετά από υπόδειξη της
υπηρεσίας .Επίσης μπορεί να δεχτεί φωτιστικό κορυφής, αφού κολληθεί στην
κορυφή του ιστού σωλήνα κατάλληλης διατομής. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 7Μ. Κωνικής διατομής γαλβανισμένος. Ο σιδηροϊστός ύψους
7 μέτρων ,είναι σχήματος κόλουρου πυραμίδας με διατομή σχήματος κύκλου,
είναι κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4Mmm και συνεχόμενου
μήκους 7m (δηλαδή ο ιστός δεν έχει καμία εγκάρσια κόλληση). Η εξωτερική
διάμετρος του κύκλου στη βάση του ιστού είναι 137mm,ενώ στην κορυφή του
ιστού 75mm αντίστοιχα .Ο κορμός του σιδηροϊστου εδράζεται σε χαλύβδινη
πλάκα διαστάσεων 500Χ500Χ16mm καλά ηλεκτροσυγκολημένη πάνω σε
αυτόν

και

φέρει

τέσσερα(4)

ενισχυτικά

πτερύγια

στήριξης

πάχους

8mm,σχήματος ορθογωνίου τρίγωνου διαστάσεων των δυο κάθετων πλευρών
200mm και 100mm. Η πλάκα εδράσης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 100mm
για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις
(4) οπές διαμέτρου 24mm σε απόσταση 400mm και σε τετραγωνική διάταξη
για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου
Φ20,μηκους 0,60m και σπειρώματος 0,15m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις
ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ
αυτούς γωνίες 30/30/3 και λάμες 40/4 σε σχήμα τετράγωνου στη βάση των και
χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την
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ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός φέρει σε
απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ340mm για την
τοποθέτηση ακροκιβωτίου που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του
ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του
ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείται καμάκι με οπή
για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία
,δηλαδή απόξεση τρόχισμα και καθαρισμό ,γαλβανίζεται εν θερμό σύμφωνα με
τις προδιαγραφές ISO 1461 DIN50976. Το σύστημα των κοχλιών αγκύρωσης
(αγκυριο)στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα 100mm που
βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης είναι επίσης προστατευόμενο με
γαλβανισμό.

Ο

ιστός

στην

κορυφή

του

θα

συνοδεύεται

από

βραχίονα(γαλβανισμένο εν θερμό)μονό ,διπλό η πολλαπλό, ευθύγραμμο η
καμπύλο, οποιασδήποτε διάταξης μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Επίσης
μπορεί να δεχτεί φωτιστικό κορυφής, αφού κολληθεί στην κορυφή του ιστού
σωλήνα κατάλληλης διατομής. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 9Μ
Κωνικής διατομής γαλβανισμένος. Ο σιδηροϊστος ύψους 9 μέτρων ,είναι
σχήματος

κόλουρου

πυραμίδας

με

διατομή

σχήματος

κύκλου,

είναι

κατασκευασμένος από έλασμα St37-2 πάχους 4Mmm και συνεχόμενου
μήκους 9m(δηλαδή ο ιστός δεν έχει καμία εγκάρσια κόλληση). Η εξωτερική
διάμετρος του κύκλου στη βάση του ιστού είναι 169mm,ενώ στην κορυφή του
ιστού 75mm αντίστοιχα. Ο κορμός του σιδηροϊστου εδράζεται σε χαλύβδινη
πλάκα διαστάσεων 500Χ500Χ16mm καλά ηλεκτροσυγκολημένη πάνω σε
αυτόν

και

φέρει

τέσσερα(4)

ενισχυτικά

πτερύγια

στήριξης

πάχους

8mm,σχήματος ορθογωνίου τρίγωνου διαστάσεων των δυο κάθετων πλευρών
200mm και 100mm. Η πλάκα εδράσης φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 100mm
για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις
(4) οπές διαμέτρου 24mm σε απόσταση 400mm και σε τετραγωνική διάταξη
για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (μπουλόνια) διαμέτρου
Φ20,μηκους 0,60m και σπειρώματος 0,15m καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερις
ήλοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες επάνω σ
αυτούς γωνίες 30/30/3 και λάμες 40/4 σε σχήμα τετράγωνου στη βάση των και
χιαστί λίγο πριν το σπείρωμα τους προς αποφυγή μετακινήσεως των κατά την
ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός φέρει σε
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απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 100Χ340mm για την
τοποθέτηση ακροκιβωτίου που κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα του
ίδιου πάχους με τον υπόλοιπο ιστό και με τρόπο που να μην εξέχει του
ελάσματος του ιστού. Εσωτερικά της οπής ηλεκτροσυγκολλείται καμάκι με οπή
για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. Ο ιστός μετά από σχετική προεργασία
,δηλαδή απόξεση τρόχισμα και καθαρισμό ,γαλβανίζεται εν θερμό σύμφωνα με
τις προδιαγραφές

ISO 1461 DIN50976. Το σύστημα των κοχλιών

αγκύρωσης (αγκυριο) στο εκτεθειμένο τους τμήμα και επιπλέον σε τμήμα
100mm που βυθίζεται στο σκυρόδεμα της βάσης είναι επίσης προστατευόμενο
με

γαλβανισμό.

Ο

ιστός

στην

κορυφή

του

θα

συνοδεύεται

από

βραχίονα(γαλβανισμένο εν θερμό)μονό ,διπλό η πολλαπλό, ευθύγραμμο η
καμπύλο, οποιασδήποτε διάταξης μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Επίσης
μπορεί να δεχτεί φωτιστικό κορυφής, αφού κολληθεί στην κορυφή του ιστού
σωλήνα

κατάλληλης

διατομής.

[…]»,

προκύπτουν

αποκλίσεις

των

προσφερόμενων ειδών του παρεμβαίνοντα με τις προδιαγραφές της
διακήρυξης για τα αιτούμενα είδη. Ως εκ τούτου, η προσφορά του τελευταίου,
ως προς τα είδη 74, 75 και 76 κρίνεται μη αποδεκτή.
17. Επειδή αναφορικά με τον δέκατο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα, αν και ο τελευταίος και αναφορικά με
τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 82-86 και 90-91 προσκόμισε ISO
ASTRON LIGHTING SOLUTION LTD το οποίο δεν ήταν σε ισχύ,
απορρίπτεται για τους εξής λόγους: Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της
διακήρυξης ορίζεται ότι: «2.4.3.2 H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα
αρχή

με

το

κεφάλαιο

“Απαιτήσεις-Τεχνικές

Προδιαγραφές”

του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως
τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα
οποία και θα τα υποβάλλει (επί ποινή αποκλεισμού). Στην Τεχνική Προσφορά
θα υπάρχουν επίσης τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού):
17
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα: ότι έλαβε γνώση της μελέτης, των
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των
παραρτημάτων της και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. τον χρόνο
ισχύος της προσφοράς τους ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των
δώδεκα (12) μηνών. τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης των υλικών. ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή. ότι ο
οικονομικός φορέας δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς
λειτουργίας. 2. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο (prospectus)

με φωτογραφίες των περιγραφομένων

υλικών της μελέτης, […] 3. Κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας μετά την
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών θα καταθέσει στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας απευθυνόμενος προς την Επιτροπή διενέργειας για το παρόν
διαγωνισμό, Δείγματα […] 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα ότι θα
προσκομίσει:

έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ των άρθρων 41, 42 και 43 η οποία θα ανέρχεται σε δύο (2)
χρόνια, από την οριστική παραλαβή των υλικών. […] 5. Υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
οικονομικού φορέα: όπου θ’ αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής
των υλικών που προσφέρουν. […] 6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού
φορέα: α) τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο θα είναι ίδια με αυτά
του

δείγματος/προσπέκτους,

β)

οι

τεχνικές

προδιαγραφές

των

προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης

του

Τμήματος

Ηλεκτροφωτισμού

της

Διεύθυνσης

Υπηρεσιών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

Τεχνικών
7. Δήλωση

Συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ του
άρθρου 29, 30 και 31 ότι διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 8. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9001:2015 του προμηθευτή για εμπορία (ή προμήθεια) των προσφερόμενων
ειδών (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ του άρθρου 40) και του κατασκευαστικού οίκου που να
18
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αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) […] 9. Πιστοποιητικά
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 του προμηθευτή για εμπορία (ή
προμήθεια) των προσφερόμενων ειδών και των κατασκευαστικών οίκων που
να αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) […] 10.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 του προμηθευτή για
εμπορία (ή προμήθεια) των π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ω ν ε ι δ ώ ν (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
LED των άρθρων 93-96) κ α ι Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό περιβαλλοντικής
διαχείρισης ISO 14001:2015 των κατασκευαστικών οίκων για την παραγωγή
(κατασκευή) των π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ω ν ε ι δ ώ ν ( ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED των
άρθρων 93-96). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παρούσα
απαίτηση θα πρέπει να ισχύει σωρευτικά για όλα τα μέλη αυτών. Όλα τα
πιστοποιητικά

ISO, δηλώσεις συμμόρφωσης κλπ, θα πρέπει να είναι

μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της
προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Πιστοποιητικά ISO κλπ, των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και
απορρίπτονται ως απαράδεκτα. […]». Επομένως, το προσκομισθέν από τον
παρεμβαίνοντα ISO ASTRON LIGHTING SOLUTION LTD -καίτοι δεν
βρίσκεται σε ισχύ- αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 82-86
και 90-91, εντούτοις δεν επηρεάζεται η νομιμότητα εξ αυτού του λόγου της
τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντα (για τα συγκεκριμένα είδη) καθώς
δεν επιβάλλεται από την διακήρυξη να το προσκομίσει στο παρόν στάδιο του
διαγωνισμού.
18. Επειδή αναφορικά με τον ενδέκατο λόγο της προσφυγής, ότι δηλαδή
παρά το νόμο και την διακήρυξη η προσβαλλομένη έκρινε ως αποδεκτή την
τεχνική προσφορά του παρεμβαίνοντα, αν και ο τελευταίος και αναφορικά με
τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 99-101 και 141 δεν έχει κατατεθεί
δήλωση συμμόρφωσης CE όπως ήταν απαιτητό από την διακήρυξη, αλλά
πιστοποιητικό δοκιμών το οποίο διαφέρει από την ζητούμενη δήλωση
συμμόρφωσης, απορρίπτεται για τους εξής λόγους: Σύμφωνα με το άρθρο
2.4.3.2 της διακήρυξης ορίζεται ότι: «2.4.3.2 H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
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συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως
τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, τα
οποία και θα τα υποβάλλει (επί ποινή αποκλεισμού). Στην Τεχνική Προσφορά
θα υπάρχουν επίσης τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισμού):

1.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα: ότι έλαβε γνώση της μελέτης, των
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των
παραρτημάτων της και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. τον χρόνο
ισχύος της προσφοράς τους ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των
δώδεκα (12) μηνών. τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης των υλικών. ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή. ότι ο
οικονομικός φορέας δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς
λειτουργίας. 2. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο (prospectus)

με φωτογραφίες των περιγραφομένων

υλικών της μελέτης, […] 3. Κάθε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας μετά την
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών θα καταθέσει στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας απευθυνόμενος προς την Επιτροπή διενέργειας για το παρόν
διαγωνισμό, Δείγματα […] 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού φορέα ότι θα
προσκομίσει:

έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ των άρθρων 41, 42 και 43 η οποία θα ανέρχεται σε δύο (2)
χρόνια, από την οριστική παραλαβή των υλικών. […] 5. Υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
οικονομικού φορέα: όπου θ’ αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής
των υλικών που προσφέρουν. […] 6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, του οικονομικού
φορέα: α) τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο θα είναι ίδια με αυτά
του

δείγματος/προσπέκτους,

β)

οι

τεχνικές

προδιαγραφές

των

προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης

του

Τμήματος

Ηλεκτροφωτισμού
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της

Διεύθυνσης

Τεχνικών
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Υπηρεσιών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.

7. Δήλωση

Συμμόρφωσης της κατασκευάστριας εταιρείας για τους ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ του
άρθρου 29, 30 και 31 ότι διαθέτουν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 8. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO
9001:2015 του προμηθευτή για εμπορία (ή προμήθεια) των προσφερόμενων
ειδών (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ του άρθρου 40) και του κατασκευαστικού οίκου που να
αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) […] 9. Πιστοποιητικά
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 του προμηθευτή για εμπορία (ή
προμήθεια) των προσφερόμενων ειδών και των κατασκευαστικών οίκων που
να αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) […] 10.
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 του προμηθευτή για
εμπορία (ή προμήθεια) των π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ω ν ε ι δ ώ ν (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
LED των άρθρων 93-96) κ α ι Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό περιβαλλοντικής
διαχείρισης ISO 14001:2015 των κατασκευαστικών οίκων για την παραγωγή
(κατασκευή) των π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ω ν ε ι δ ώ ν ( ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED των
άρθρων 93-96). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παρούσα
απαίτηση θα πρέπει να ισχύει σωρευτικά για όλα τα μέλη αυτών. Όλα τα
πιστοποιητικά

ISO, δηλώσεις συμμόρφωσης κλπ, θα πρέπει να είναι

μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της
προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Πιστοποιητικά ISO κλπ, των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και
απορρίπτονται ως απαράδεκτα. […]». Επομένως, το προσκομισθέν από τον
παρεμβαίνοντα πιστοποιητικό δοκιμών -καίτοι διαφέρει από την δήλωση
συμμόρφωσης CE - αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 82-86
και 99-101 και 141, εντούτοις δεν επηρεάζεται η νομιμότητα εξ αυτού του
λόγου της τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντα (για τα συγκεκριμένα είδη)
καθώς δεν επιβάλλεται από την διακήρυξη να το προσκομίσει στο παρόν
στάδιο του διαγωνισμού.
19. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση προδικαστική
προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, σύμφωνα με όσα κρίθηκαν στις
σκέψεις 12, 15 και 16.
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20. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, πρέπει να επιστραφεί
το παράβολο που κατέθεσε ο προσφεύγων (άρθρο 363 Ν.4412/2016).
Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.
Απορρίπτει εν μέρει την παρέμβαση.
Ακυρώνει

την

προσβαλλόμενη

πράξη,

ήτοι

την

απόφαση

της

Αναθέτουσας Αρχής με αριθμό 81/2019 και θέμα: «Υποβολή πρακτικού Α΄
φάσης Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) µέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),
για την προμήθεια µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,
προϋπολογισμού 509.985,96 € (µε Φ.Π.Α.).», αναφορικά με την αποδοχή της
προσφοράς του παρεμβαίνοντα για τα προσφερόμενα είδη με αριθμούς 19,
86, 90, 91, 112, 74, 75, 76 και σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί στις σκέψεις 12,
15 και 16 της παρούσας.
Ορίζει την επιστροφή του παράβολου.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη στις 28-03-2019 και
εκδόθηκε στον ίδιο τόπο την 15-04-2019.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νεκταρία-Πηνελόπη Ταμανίδη

Ευαγγελία Ζαφειράτου
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