Αριθμός απόφασης: 74-75/2019

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της στις 10 Ιανουαρίου 2019 με την εξής σύνθεση:
Σταυρούλα Κουρή Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηροπούλου-Εισηγήτρια και
Μαρία- Ελένη Σιδέρη, Μέλη.
Για

να εξετάσει: 1. την από 11/12/2018 Προδικαστική Προσφυγή με

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) 1324/12.12.2018 της προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «………….», νομίμως εκπροσωπουμένης, ως και
2. την από 13/12/2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό
Κατάθεσης

(ΓΑΚ)-Αρχή

Εξέτασης

Προδικαστικών

Προσφυγών

(ΑΕΠΠ)

1341/17.12.2018 της προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«…………..», νομίμως εκπροσωπουμένης.
Κατά της αναθέτουσας αρχής «………..» και των όρων της υπ’αριθμ.
38/2018 Διακήρυξης

με την οποία προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός (άνω

των ορίων) διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
«Αρθροπλαστικές», CPV 33141700-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Αττικής

……..,

για

χρονικό

διάστημα

ενός

(1)

έτους,

συνολικού

προϋπολογισμού 2.711.044,37 € με Φ.Π.Α. (δύο εκατομμύρια επτακόσιες
έντεκα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
Η

συζήτηση

άρχισε

αφού

άκουσε

την

Εισηγήτρια

Σωτηροπούλου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Εμμανουέλα
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Σκέφτηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, με την

πρώτη υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, η οποία

κατετέθη την 11/12/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),

κοινοποιήθηκε

στην

ΑΕΠΠ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την 14/12/2018 η αναθέτουσα
αρχή προέβη στην προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017
κοινοποίηση της υπό εξέταση προσφυγής στους λοιπούς ενδιαφερόμενους με
μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού,

η προσφεύγουσα με

την επωνυμία «……….», επιδιώκει να ακυρωθούν όροι της με αρ. 38/2018
Διακήρυξης του ΓΝΑ ….. με την οποία προκηρύχθηκε Ανοικτός Ηλεκτρονικός
(άνω των ορίων) Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
«Αρθροπλαστικές» CPV 33141700-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Αττικής

……..,

για

χρονικό

διάστημα

ενός

(1)

έτους,

συνολικού

προϋπολογισμού 2.711.044,37 € με Φ.Π.Α. (δύο εκατομμύρια επτακόσιες
έντεκα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά), με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
2. Επειδή, με την

δεύτερη υπό κρίση Προσφυγή, η οποία κατετέθη την

13/12/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την 17/12/2018 η αναθέτουσα αρχή προέβη
στην προβλεπόμενη στο άρθρο 9 παρ. 1 α του ΠΔ 39/2017 κοινοποίηση της
υπό εξέταση προσφυγής στους λοιπούς ενδιαφερόμενους με μήνυμα μέσω του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, η προσφεύγουσα με την επωνυμία
«………», επιδιώκει να ακυρωθεί στο σύνολο της η με αρ. 38/2018 Διακήρυξη
του ΓΝΑ ………με την οποία προκηρύχθηκε Ανοικτός Ηλεκτρονικός (άνω των
ορίων)

Διαγωνισμός,

για

την

ανάδειξη

αναδόχου

για

την

προμήθεια

«Αρθροπλαστικές» CPV 33141700-7 , για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Αττικής ……., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού
2.711.044,37 € με Φ.Π.Α. (δύο εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες

2

Αριθμός Απόφασης : 74-75/2019

σαράντα τέσσερα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς
και κάθε άλλη συναφής, ρητή ή σιωπηρή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας
Αρχής. Άλλως, να διορθωθεί - τροποποιηθεί η διακήρυξη αυτή, ώστε στις
υποκατηγορίες προϊόντων Α.2.3, Α.3.3., Α.4.3, Α.5.3, Α.6.3, Α.7.3, Α.8.3 και
Α.9.3, πέραν της περιγραφής «high flex» για μεγάλη κάμψη από το μηριαίο
στέλεχος, να προστεθεί και η δυνατότητα προσφοράς και άλλων υλικών που
προσφέρουν μεγάλη κάμψη, όπως το πλαστικό εμφύτευμα.
3. Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη πως: α) και οι δύο Προδικαστικές
Προσφυγές έχουν ασκηθεί στο πλαίσιο κοινής διαδικασίας, ήτοι της υπ’ αριθμό
αρ. 38/2018

Διακήρυξης και β) και οι δύο Προδικαστικές Προσφυγές

επιδιώκουν την ακύρωση όρων της ως άνω Διακήρυξης, σύμφωνα με τα
ανωτέρω,

οι

Προδικαστικές

Προσφυγές

εξετάζονται

από

κοινού,

λόγω

συνάφειας και προς αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.
4. Επειδή το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ……, ως αναθέτουσα αρχή, με τη
με αρ. 38/2018 Διακήρυξη προκήρυξε

ανοικτό ηλεκτρονικό (άνω των ορίων)

διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αρθροπλαστικές»,
CPV 33141700-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ……, για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 2.711.044,37 €
με Φ.Π.Α. (δύο εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ
και τριάντα επτά λεπτά) και ανά υποκατηγορία ως εξής:

Ομάδα 1:

Αρθροπλαστικές Γόνατος 934.461,75 € με ΦΠΑ, Ομάδα 2: Αρθροπλαστικές
Ισχίου 1.370.048,16€ με ΦΠΑ, Ομάδα 3: Αρθροπλαστικές Ώμου 284.308,00 €
με ΦΠΑ, Ομάδα 4: Αρθοπλαστικές Αγκώνος 122.226,45 € με ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής. Μειοδότης θα αναδεικνύεται σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή στην
Ομάδα των ειδών και όχι ανά είδος ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
καταθέσουν οικονομική προσφορά για κάθε είδος της ομάδας. Το πλήρες
κείμενο της Διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
03/12/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτήθηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων / ΚΗΜΔΗΣ στις 3011-2018

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ

18PROC004099233 2018-11-30 και την
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3/12/2018 καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου έλαβε το
Συστηµικό Αριθµό 10452,1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ορίστηκε η 16η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 και ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού η 23η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00. Ωστόσο, μετά την έκδοση
της

με αρ. Α566/2018

απόφασης

της ΑΕΠΠ (Διαδικασία προσωρινής

προστασίας), μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
ορίστηκε η 21η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την ΔΣ 36/21-12-2018, θέμα 2,
απόφαση.
5. Επειδή για την άσκηση των ανωτέρω Προδικαστικών Προσφυγών έχει
καταβληθεί το νόμιμο ηλεκτρονικό παράβολο, ήτοι για την πρώτη προσφυγή το
παράβολο με κωδικό 247735038959 0211 0067, ποσού τεσσάρων χιλιάδων
εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (4.675,00 €) και για τη δεύτερη προσφυγή το
παράβολο με κωδικό 248192480959 0211 0002, ποσού τεσσάρων χιλιάδων
εκατόν τριάντα τεσσάρων

ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (4.134,79 €)

σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 363 παρ. 2 του
Ν. 4412/2016. Το νομίμως απαιτούμενο, εντούτοις, παράβολο, το οποίο και θα
πρέπει

να

υπολογιστεί με βάση τον προϋπολογισμό

της

Ομάδας

1:

Αρθροπλαστικές Γόνατος χωρίς ΦΠΑ της διακήρυξης για το οποίο προτίθενται,
κατά δήλωση τους, να συμμετάσχουν οι προσφεύγουσες, ήτοι με βάση το ποσό
των 826.957,30€ (934.461,75 € με ΦΠΑ), ανέρχεται σε 4.134,79€ (826.957,30 χ
0,50%). Υπό τα δεδομένα αυτά, η πρώτη Προσφεύγουσα κατέβαλε επί πλέον
του νομίμως απαιτούμενου (4.675,00 – 4.134,79 = 540,21) 540,21 €. Συνεπώς,
το επί πλέον καταβληθέν ποσό των 540,21 € πρέπει να επιστραφεί στην πρώτη
Προσφεύγουσα, σε περίπτωση απορρίψεως της Προσφυγής της αφού σε
περίπτωση αποδοχής αυτής επιστρέφεται το σύνολο του παραβόλου.
6. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός εμπίπτει, ενόψει του αντικειμένου του
και της προϋπολογισθείσας δαπάνης, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, η
δε Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της Διακήρυξης του
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017 και του άρθρου
345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ως και κατά χρόνο αρμόδια, όπως προκύπτει
από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. γ), 38 παρ. 7, 61 παρ.
1, 66 παρ. 1, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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7. Επειδή, οι υπό κρίση

Προδικαστικές Προσφυγές έχουν ασκηθεί

εμπρόθεσμα, καθόσον κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα
άρθρα 361 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4412/2016 και 4 παρ. 1 περ. (γ) του Π.Δ.
39/2017, και συγκεκριμένα η πρώτη προσφυγή κατετέθη την 11/12/2018 στο
διαδικτυακό

τόπο

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και η δεύτερη την 13/12/2018 στο διαδικτυακό τόπο
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
8. Επειδή οι Προσφεύγουσες με έννομο συμφέρον ασκούν τις υπό κρίση
Προδικαστικές
διαγωνισμό

Προσφυγές ως ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στον επίδικο
καθώς δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα που αποτελεί το

αντικείμενο της επίμαχης προμήθειας, επικαλούμενες συγκεκριμένους όρους
της Ομάδας 1: Αρθροπλαστικές Γόνατος της οικείας Διακήρυξης, οι οποίοι,
όπως ισχυρίζονται, δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν σε αυτόν.
9. Επειδή, επομένως, οι υπό κρίση Προδικαστικές Προσφυγές παραδεκτά
και νόμιμα φέρονται προς εξέταση ενώπιον του 3ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 346 παρ. 1, 360 και 366 του Ν.
4412/2016 και 3 παρ. 1 και 15 του Π.Δ. 39/2017.
10.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 346 του ν. 4412/2016 «Προστασία

κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων» προβλέπεται ότι : «1. Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα
να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή
προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση
σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα με το άρθρο 368. »
11.

Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016

ορίζεται 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
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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.
12.

Επειδή, η πρώτη προσφεύγουσα με την Προδικαστική Προσφυγή

της υποστηρίζει ότι η υπόψη Διακήρυξη, που ομαδοποιεί αυθαίρετα διακριτά
είδη, που προδιαγράφει υποκατηγορίες για κάθε επιμέρους είδος (οι οποίες
επίσης αποτελούν διαφορετικά και ανόμοια είδη), που δεν προβλέπει ειδικότερο
προϋπολογισμό και ποσότητες για τις υποκατηγορίες κάθε επιμέρους είδους,
που εξαρτά τις προσφορές αναφορικά με τις «υποκατηγορίες» από μελλοντικές
και αβέβαιες ανάγκες του Νοσοκομείου χωρίς περαιτέρω να προσδιορίζει
διόλου, κάποιο

τρόπο σαφή, τη διαμόρφωση και το περιεχόμενο των

προσφορών, αλλά ούτε και ορθό τρόπο σύγκρισης των προσφορών μεταξύ
τους (ιδίως ενόψει του επιλεγέντος κριτηρίου ανάθεσης), παρίσταται εξόφθαλμα
πλημμελής και ακυρωτέα στο σύνολό της. Ειδικότερα, με τον πρώτο λόγο της
προσφυγής της υποστηρίζει ότι ως προς την Ομάδα 1, στην οποία και
προτίθεται να προσφέρει τα είδη της, συνέχονται, αδιακρίτως και ασυνδέτως
μεταξύ τους, δεκατρία (13) επιμέρους διακριτά είδη (Α1 έως και Α13) με
υποκατηγορίες, μάλιστα, για τα πλείστα εξ αυτών (π.χ. Α3.1, Α3.2 και Α3.3 για
το επιμέρους είδος A3). Η ως άνω αυθαίρετη και παντελώς αναιτιολόγητη
"ομαδοποίηση"'

του συμβατικού αντικειμένου αποκλείει εκ

προοιμίου τη

συμμετοχή της, καθώς αυτή δεν διαθέτει ένα μόνον επιμέρους είδος, ήτοι το
είδος Α13 («Μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική Γόνατος με τσιμέντο») από τα
συνολικά δεκατρία (13) είδη της επίμαχης Ομάδας 1. Περαιτέρω δε και προς
επίρρωση του ως άνω ισχυρισμού της υποστηρίζει, ότι υπό τη φαινομενικά
αφορώσα

ομοειδή

είδη Επικεφαλίδα της

Ομάδας

1

(«Αρθροπλαοτικές

Γόνατος»), συνέχονται συλλήβδην, διακριτά - εντελώς άσχετα και μη συγγενή
μεταξύ τους - είδη, καθένα εκ των οποίων εξυπηρετεί αυτόνομα, ξέχωρα και
πλήρως: α) είτε μία αρχική – διαφορετική - επεμβατική τεχνική για ολική
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αρθροπλαστική γόνατος (βλ. περιγραφές των επιμέρους ειδών Α1 έως και Α9),
β) είτε μία επέμβαση «αναθεώρησης» ήδη συντελεσθείσας αρχικής επέμβασης
(βλ. π.χ. περιγραφή του επιμέρους είδους Α10), γ) είτε μία επέμβαση
αρθροπλαστικής περιοριστικού τύπου «μεντεσέ» ή συνδεδεμένου τύπου (βλ.
περιγραφές των επιμέρους ειδών A11 και Α12, αντίστοιχα), δ) είτε, τέλος, μία
επέμβαση μερικής αρθροπλαστικής, ήτοι «μονοδιαμερισματική» (βλ. περιγραφή
είδους Α13). Δηλαδή, τα προδιαγραφόμενα επιμέρους είδη της Ομάδας 1 δεν
είναι

είδη

αλληλεξαρτώμενα

ή

διασυνδεόμενα,

που η προμήθειά τους

επιβάλλεται -πρακτικά και τεχνικά- να πραγματοποιείται, στο σύνολό τους, από
ένα μόνον ανάδοχο για λόγους ομοιογένειας, συμβατότητας, πληρότητας,
ασφαλούς συνδυασμού κ.λπ., αλλά για είδη που το καθένα συνιστά μια πλήρη
και ολοκληρωμένη - διαφορετική- τεχνική επεμβατική λύση, που επιλέγεται για
την αντιμετώπιση εξατομικευμένης κάθε φορά ανάγκης. Υπό τα δεδομένα αυτά,
ως ισχυρίζεται, δεν καταλείπεται η παραμικρή αμφιβολία ότι έκαστο είναι
αυτοτελές και ολοκληρωμένο, υπό την έννοιαν ότι πρόκειται για ένα πλήρες σετ
αρθροπλαστικής, αποτελούμενο από εμφυτεύματα, τεχνικές σταθεροποίησης
αυτών

(π.χ.

με

τσιμέντο,

χωρίς

τσιμέντο,

με

υβρίδια),

διαφορετικούς

σχεδιασμούς και επεξεργασίες κατασκευής κ.λπ., που, με τη χρήση των
κατάλληλων

εργαλείων

που

παρέχει

η

κάθε

προμηθεύτρια

εταιρία,

χρησιμοποιείται - ανεξάρτητα από λοιπά επιμέρους είδη της Ομάδας 1- για την
πραγματοποίηση της εκάστοτε ενδεδειγμένης -σύμφωνα με τις ανάγκες του
συγκεκριμένου ασθενή- επεμβατικής τεχνικής. Όμως, η Διακήρυξη, παρ' ότι
υφίστανται

ξεχωριστοί

προϋπολογισμοί

και

επιμέρους

είδος

Ομάδας

παρ'

προσφερόμενης

της
τιμής,

καθώς

1

και

και

της

ζητούμενες
ότι

τιμής

ποσότητες

ανά

απαιτεί αναγραφή της
και

του

κωδικού

του

«Παρατηρητηρίου Τιμών» (όρος 2.4Α.2 και Υπόδειγμα Παραρτήματος ΙΙΙ) ανά
επιμέρους είδος, επιτρέπει, εν τέλει, την κατακύρωση μόνον για το σύνολο των
επιμέρους ειδών, ομαδοποιώντας, αυθαίρετα, διακριτά μεταξύ τους είδη και, σε
κάθε περίπτωση, απαγορεύοντας, άνευ οιουδήποτε δικαιολογητικού λόγου, τη
μερική κατακύρωση για κάθε επιμέρους είδος της Ομάδας 1. Συνεπώς, η
Διακήρυξη όφειλε, ως υποστηρίζει, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης
μεταχείρισης, της αναλογικότητας και του ανοίγματος στον ανταγωνισμό, να
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τμηματοποιήσει την Ομάδα 1 κατά τρόπον ώστε κάθε επιμέρους είδος να
αποτελεί μία ξεχωριστή Ομάδα ή, σε κάθε περίπτωση, να επιτρέπει τη μερική
κατακύρωση εντός του ίδιου Τμήματος - Ομάδας 1. Επιπλέον, με τον δεύτερο
λόγο της υπό κρίση προσφυγής, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Διακήρυξη,
για τα επιμέρους είδη της Ομάδας 1 και δη για καθένα από τα είδη Α2 έως και
Α9,

συμπεριλαμβάνει

τρεις

(3)

υποκατηγορίες,

με

διαφορετικά

τεχνικά

χαρακτηριστικά και χωρίς ορισμό επιμέρους ποσοτήτων, ορίζοντας ταυτόχρονα:
«Προμήθεια είδους υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου».
Υπό την ως άνω διάρθρωση και διατύπωση για την υποκατηγοριοποίηση κάθε
επιμέρους είδους (ήτοι των ειδών Α2 έως και Α9) της Ομάδας Α1 σε συνδυασμό
με την απαίτηση ότι «Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική
προσφορά για κάθε είδος της ομάδας» (όροι 1.3.5 και 2.3), ισχυρίζεται ότι
δημιουργείται πλήρης ασάφεια, καθιστώντας εν τέλει αδύνατη αφ' ενός τη
σύνταξη της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της και αφ' ετέρου τη
σύγκρισή της
Ειδικότερα,

με τις

ισχυρίζεται

προσφορές
ότι

α)

Οι

των συνδιαγωνιζόμενων επιχειρήσεων.
επονομαζόμενες

από

τη

Διακήρυξη

«υποκατηγορίες» κάθε επιμέρους είδους της Ομάδας 1 αποτελούν στην
πραγματικότητα αυτοτελή είδη, με δική τους τεχνική προδιαγραφή (βλ. την
εμφανή διαφοροποίησή τους, που προκύπτει από την απλή επισκόπηση της εν
λόγω περιγραφής π.χ. στην Α3.2 υποκατηγορία του επιμέρους είδους A3
περιλαμβάνεται επιπρόσθετη απαίτηση για το ένθετο πολυαιθυλενίου, ήτοι να
είναι τόπου υψηλής διασταύρωσης (high cross link), ή ισοδύναμης που να
εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην
υποκατηγορία Α3.1. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις υφίστανται και μεταξύ των
υποκατηγοριών των λοιπών επιμέρους ειδών της Ομάδας 1), β) Η περιγραφή
κάθε υποκατηγορίας εμπεριέχει απαιτήσεις, που θα έπρεπε να αποτελούν
βαθμολογούμενα στοιχεία υπό το - μη επιλεγέν εν προκειμένω - σύστημα της
πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής (βλ. π.χ. σε
Α3.1 μηριαία πρόθεση ...διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη ... Ένθετο
πολυαιθυλενίου ...σε τουλάχιστον 4 ύψη και ταυτόχρονα είναι παντελώς
αόριστη (βλ. πχ. σε Α3.1 κνημιαία πρόθεση αναλογών μεγεθών), με άμεση
συνέπεια την αδυναμία σύγκρισης προσφορών. Περαιτέρω, υπό τα ως άνω
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δεδομένα

περιγραφής

των

επιμέρους

είδους

Ομάδας

της

χαρακτηριστικών
1

και

μη

κάθε

υποκατηγορίας

αντιστοίχισης

ενός

συγκεκριμένων

ποσοτήτων για καθεμία εξ αυτών, καθίσταται παντελώς αόριστο και ασαφές εάν
κάθε υποψήφιος: ί) Υποχρεούται να προσφέρει σε μία, περισσότερες ή για το
σύνολο των υποκατηγοριών ενός επιμέρους είδους της Ομάδας 1, οι οποίες θα
μπορούσαν (υπό την εκδοχή ότι δεν πρόκειται για «τεχνικά χαρακτηριστικά»
ενός και του αυτού επιμέρους είδους, όπως σε προγενέστερες ακυρωθείσες
διακηρύξεις, βλ. παρακάτω) να θεωρηθούν και ως μη επιτρεπόμενες από τον
όρο 2.4.1.2«εναλλακτικές προσφορές», ιι) Υποχρεούται να προσφέρει την ίδια ή
διαφορετική τιμή για κάθε υποκατηγορία, δεδομένου, άλλωστε, ότι αφ' ενός
περιγράφονται εντελώς ανόμοια είδη διαφορετικού κόστους ως υποκατηγορίες
ενός επιμέρους είδους και αφ' ετέρου απαιτείται από τη Διακήρυξη οικονομική
προσφορά όχι για κάθε υποκατηγορία αλλά μόνο για κάθε επιμέρους είδος της
Ομάδας 1, ιιι) Υποχρεούται να προσφέρει το σύνολο των ποσοτήτων, που
καθορίζεται για κάθε επιμέρους είδος σε κάθε υποκατηγορία αυτού, ή να το
επιμερίσει, χωρίς να διευκρινίζεται ο τρόπος, ανάλογα με τις ζητούμενες
υποκατηγορίες κάθε επιμέρους είδους. Εν όψει όλων των ανωτέρω, ως
υποστηρίζει, καθίσταται καταφανές ότι η Διακήρυξη βρίθει ασαφειών και
αμφισημιών, οι οποίες, δεδομένου και του επιλεγέντος κριτηρίου ανάθεσης
(«χαμηλότερης

τιμής»),

δεν

επιτρέπουν

τόσο

τη

σύνταξη

υγιούς

και

ανταγωνιστικής προσφοράς όσο και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των προσφορών
των συνυποψήφιων, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
13.

Επειδή,

Προσφυγή της

η

δεύτερη

προσφεύγουσα

υποστηρίζει ότι όλες

με

οι υποκατηγορίες

την
της

Προδικαστική
Ομάδας

1

«ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ», ως προς τις προδιαγραφές για τη μηριαία
πρόθεση αναγράφουν αποκλειστικά και μόνο μία περιγραφή για το μηριαίο
εμφύτευμα (high flex) για μεγάλη κάμψη, την οποία πρέπει να προσφέρουν οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η
περιγραφή αυτή ως προς τις προδιαγραφές του μηριαίου εμφυτεύματος
προσφέρονται στην αγορά από έναν και μόνο κατασκευαστή. Συνεπώς, ο
μόνος που θα είναι σε θέση να προβεί σε προσφορά στις παραπάνω
υποκατηγορίες, θα είναι ένας και μόνο οικονομικός φορέας - κατασκευαστής,
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αποκλεισμένων όλων των υπολοίπων, συμπεριλαμβανομένης και της δεύτερης
προσφεύγουσας που προτίθεται να προβεί σε προσφορά για την ΟΜΑΔΑ 1 του
διαγωνισμού. Με δεδομένο, μάλιστα

ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.3.5 της

διακήρυξης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά
για κάθε είδος της Ομάδας, προκύπτει ότι με τις προδιαγραφές των παραπάνω
υποκατηγοριών που δεν υφίστανται στην αγορά, είναι αδύνατον να υποβάλλει
προσφορά γι’ αυτές και συνακόλουθα για όλη την ομάδα. Ισχυρίζεται,
περαιτέρω, σε ό,τι αφορά τα εμφυτεύματα του γόνατος ότι υπάρχουν διαθέσιμα
από

άλλους

κατασκευαστές,

συμπεριλαμβανομένων

και

της

δεύτερης

προσφεύγουσας, υλικά και τρόποι που προσφέρουν δυνατότητα μεγάλης
κάμψης, όπως π.χ. δια του πλαστικού εμφυτεύματος. Με τον τρόπο αυτό,
καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές των προϊόντων αυτών και δεν υφίσταται
κανένας

αντικειμενικός

λόγος αποκλεισμού των υλικών αυτών από τον

διαγωνισμό. Συνεπώς, υποστηρίζει ότι με τον τρόπο που εκτίθενται οι
προδιαγραφές στις παραπάνω υποκατηγορίες των προϊόντων, παρακωλύεται η
διαφάνεια του διαγωνισμού, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, δια του έμμεσου κατ'
αυτόν τον τρόπο αποκλεισμού συμμετοχής όλων των οικονομικών φορέων
πλην ενός κατασκευαστή και, επί της ουσίας, με τον διαγωνισμό αυτό
εκδηλώνεται ευνοϊκή μεταχείριση ενός κατασκευαστή σε βάρος όλων των
υπολοίπων.
14.

Επειδή, ο ισχύων, πλέον, ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» ( Α΄147), ορίζει στο άρθρο 18 παρ. 1 ότι: «Οι αναθέτουσες
αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και
ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας
αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των
δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας
του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό
περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται
τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό
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την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών
φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το
σκοπό αυτό δημοσίων πόρων […]», στο άρθρο 53 παρ. 1 ότι «Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών». και
στο άρθρο 54 ότι: «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές [….] παρατίθενται στα έγγραφα
της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των
υπηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να
αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των
ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου
του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος
της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το
αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της….
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών
φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων
στον ανταγωνισμό. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από
τους

κατωτέρω τρόπους: α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις,

συμπεριλαμβανομένων

των

περιβαλλοντικών

χαρακτηριστικών, υπό

την

προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να
επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της
σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση, β) με
παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά
πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές
τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε
άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς
οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε
εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του
σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της
χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή
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«ισοδύναμο» […] 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το
αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε
εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης
καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να
αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα […]».
15.
τις

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα: Κατά

διαδικασίες

ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές

οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας,
διασφαλίζοντας την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισμού,
με απώτερο σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Η εφαρμογή
της αρχής της ίσης μεταχείρισης ων οικονομικών φορέων δεν περιορίζεται μόνο
σε όσους λαμβάνουν μέρος σε προκηρυσσόμενη διαγωνιστική διαδικασία, ως
προσφέροντες, αλλά εκτείνεται στο σύνολο των δυνητικών προμηθευτών ( βλ.
απόφ. ΔΕΕ υποθ. C-234/03, C-507/03, C-95/2010 και VI Τμ. Ε.Σ 950/2014,
1606/2016). Και ναι μεν

η αναθέτουσα αρχή είναι καταρχήν ελεύθερη να

διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της διακήρυξης για την ανάθεση
της σύμβασης προμήθειας, καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις
ανάγκες της και την σκοπιμότητα χρήσης των υπό προμήθεια ειδών, η δε
θέσπιση, με την διακήρυξη, των προδιαγραφών που η αναθέτουσα αρχή κρίνει
πρόσφορες ή αναγκαίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν
παραβιάζει

τους

κανόνες

του

ανταγωνισμού

εκ

μόνου του λόγου ότι

συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στον διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς
δυσχερή την συμμετοχή σ’ αυτόν τινών διαγωνιζομένων, των οποίων τα
προϊόντα δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, δεδομένου ότι από την φύση
τους οι προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των δυναμένων να συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό προσώπων, η δε σκοπιμότητα της θέσπισής τους εν γένει
απαραδέκτως
διαγωνισμό.

αμφισβητείται
Ελέγχονται,

από

όμως,

τον
και

προτιθέμενο

στην

περίπτωση

να

μετάσχει

αυτή,

στον

οι τεχνικές

προδιαγραφές από της απόψεως της τηρήσεως του εγχώριου κι ενωσιακού
δικαίου και περαιτέρω της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης

12

Αριθμός Απόφασης : 74-75/2019

των διακρίσεων καθώς και της αρχής της αναλογικότητας (βλ. ΣτΕ. 9/2015
(Ασφ), Ε.Α. 415/2014, 354/2014, 257/2010 κ.ά.). Άλλωστε, η αρχή της ίσης
μεταχείρισης και διαφάνειας προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι όλοι οι όροι και τρόποι
διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια,
ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη
συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να παρέχεται σε όλους
τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα
να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο
τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της αναθέτουσας
αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος του αν οι προσφορές των
υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση
(βλ. ΔΕΕ απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, C-496/1999 CAS Succhi di Frutta
SpA).
Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τις από 24-12-2018 απόψεις της

16.
ισχυρίζεται,

όσον

αφορά

στον

πρώτο

λόγο

της

υπό

κρίση

πρώτης

προδικαστικής προσφυγής, ότι κρίθηκε πως θα ήταν ευκολότερο ως προς την
συμβασιοποίηση των υλικών για τις αρθροπλαστικές, η ομαδοποίηση αυτών σε
ομάδες. Υποστηρίζει, δε ότι η νομοθεσία για την υποδιαίρεση συμβάσεων σε
τμήματα δεν αναφέρει πουθενά τον τρόπο που πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός
σε τμήματα, ούτε αναφέρει προϋποθέσεις ή έστω περιορισμούς. Συνεπώς
θεωρεί ότι είναι εντελώς άστοχος ο ισχυρισμός της πρώτης προσφεύγουσας
εταιρείας

ότι

στο

Τμήμα

–

ομάδα

Αρθροπλαστικές

γόνατος

έχουν

συμπεριληφθεί άσχετα και μη συγγενή μεταξύ τους είδη και τούτο διότι η
ομαδοποίηση έγινε σύμφωνα με την ανατομία, δηλαδή το μέρος του σώματος
που αφορά η κάθε αθροπλαστική και όχι τον επεμβατικό τρόπο της
αρθροπλαστικής. Επιπλέον, ότι θεώρησε ότι η προσφορά στο σύνολό των
υλικών της ομάδας ενδεχομένως να παρείχε την δυνατότητα στις εταιρείες για
μεγαλύτερες

εκπτώσεις

στις

προσφερόμενες

τιμές

από

τις

τιμές

του

παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, με τις οποίες προμηθεύεται τα υλικά σήμερα.
Επισημαίνει δε ότι σε πολλά είδη των ομάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι πολύ
μικρή (5 τεμ). Σχετικά με τον δεύτερο ισχυρισμό της προσφεύγουσας για τις
υποκατηγορίες σε ποσότητα που προσδιορίζεται γενικά στην κατηγορία και όχι
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στην κάθε υποκατηγορία, αναφέροντας ότι αυτό θα προσδιοριστεί ανάλογα με
τις ανάγκες του νοσοκομείου, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία θα προσφέρει μία τιμή
για το σύνολο της κατηγορίας και η διάκριση θα γίνει ανάλογα με το
περιστατικό. Επισημαίνει δε ότι το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ είναι κοινό για
όλες τις υποκατηγορίες και μέχρι σήμερα το ΓΝΑ ……. προμηθεύεται τα υλικά
των

συγκεκριμένων

υποκατηγοριών

με

το

παρατηρητήριο

της

γενικής

κατηγορίας. Συνεπώς η προσφορά θα δοθεί με συγκεκριμένη τιμή στη συνολική
ποσότητα της κατηγορίας με την προϋπόθεση ότι η προσφέρουσα εταιρεία
διαθέτει και τις υποκατηγορίες. Σημειώνει δε ότι οι προδιαγραφές έχουν εγκριθεί
με αυτόν ακριβώς τον τρόπο και προφανώς δεν δύναται να προβλεφθούν με
ακρίβεια τα υλικά που θα χρειαστούν ανά υποκατηγορία όπως για παράδειγμα
τα μεγέθη. Συνεπώς είναι ολοφάνερο ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν
απαιτεί εναλλακτική προσφορά, αφού η τιμή προσφοράς είναι μία. Τέλος,
αναφέρει ότι με την ΔΣ 36/21-12-2018, θέμα 2, απόφαση, τροποποιήθηκε η
ομάδα Α με την αφαίρεση του είδους 13 από αυτήν και την κατάργηση του από
τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής
περισσότερων εταιρειών. Σχετικά δε με την δεύτερη υπό κρίση προδικαστική
προσφυγή αναφέρει ότι με την ΔΣ 36/21-12-2018, θέμα 2, απόφαση
τροποποιήθηκε η ομάδα Α και συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:
Στα είδη της ομάδας

«Αρθροπλαστικές Γόνατος» όπου αναφέρεται ο όρος

«high flex» διευκρινίζεται ότι με αυτόν τον όρο περιγράφονται οι προθέσεις με
μεγάλη κάμψη γόνατος και συγκεκριμένα με γωνία κάμψης γόνατος άνω των
130 μοιρών και ισοδύναμα. Συνεπώς μετά και την παραπάνω διευκρινιστική
συμπλήρωση στην περιγραφή «high flex» είναι πλέον σαφέστατο ότι θα γίνουν
αποδεκτές όλες οι προσφορές των εταιρειών που θα διαθέτουν τα παραπάνω
χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στην διευκρινιστική συμπλήρωση της
τεχνικής προδιαγραφής. Ισχυρίζεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε η
πρόθεση να φωτογραφηθεί συγκεκριμένη εταιρεία με τον συγκεκριμένο όρο.
17.

Επειδή, στο άρθρο 1.3.5 της υπόψη διακήρυξης προβλέπεται ότι

«Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Μειοδότης θα αναδεικνύεται σύμφωνα με την
χαμηλότερη τιμή στην Ομάδα των ειδών και όχι ανά είδος ξεχωριστά. Οι
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συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά για κάθε είδος
της ομάδας», στο άρθρο 2.3 με τίτλο Κριτήριο Ανάθεσης ότι «Κριτήριο ανάθεσης
της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής. Μειοδότης θα αναδεικνύεται σύμφωνα με την χαμηλότερη τιμή στην
Ομάδα των ειδών και όχι ανά είδος ξεχωριστά. Δεδομένου ότι θα αναδεικνύεται
μειοδότης ανά ομάδα ειδών, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν
οικονομική προσφορά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας που θα συμμετάσχουν»,
στο άρθρο

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών, 2.4.1.1. ότι «Οι

προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για το σύνολο των τμημάτων ή ανά
τμήμα. 2.4.1.2. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές», στο άρθρο 2.4.4
Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

/ Τρόπος σύνταξης και

υποβολής οικονομικών προσφορών. ότι «2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά
συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3.5 της διακήρυξης, 2.4.4.2 Η τιμή των
προς προμήθεια υλικών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Αν στο ηλεκτρονικό
σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. Στην οικονομική προσφορά , θα
αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή , η τιμή και ο κωδικός του
υλικού που υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών .[…] 2.4.4.4. Ως
απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3.2.
της παρούσας διακήρυξης.» Επιπλέον στο Παράρτημα ΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ,

παρατίθεται

πίνακας

με

τα

υπό

προμήθεια

είδη,

τμηματοποιημένα ανά 4 Ομάδες (Ομάδα 1: Αρθροπλαστικές Γόνατος , Ομάδα
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2: Αρθροπλαστικές Ισχίου, Ομάδα 3: Αρθροπλαστικές Ώμου και Ομάδα 4:
Αρθοπλαστικές Αγκώνος). H κάθε ομάδα είναι χωρισμένη σε κατηγορίες και η
κάθε

κατηγορία

σε

υποκατηγορίες

και

δίπλα

υπάρχουν

στήλες

όπου

αναγράφεται η Ποσότητα, Ενδεικτική Τιμή Μονάδας, Σύνολο, ΦΠΑ και Σύνολο
με ΦΠΑ. Eιδικότερα η Ομάδα 1, κατόπιν της από 24-12-2018 διευκρίνισης της
αναθέτουσας αρχής, η οποία δημοσιεύτηκε αυθημερόν στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού, με την οποία διευκρινίστηκε προς όλους του ενδιαφερόμενους
ότι

«στο

κείμενο

της

διακήρυξης

στη

σελ.

42,

στην

ομάδα

Α

(ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ) εκ παραδρομής μετακινήθηκαν οι γραμμές
κατά μία σειρά, σε σχέση με την περιγραφή και τις στήλες ποσοτήτων και λοιπών
στοιχείων και παρατίθεται σωστός πίνακας EXCEL», αποτελείται πλέον από τις
εξής κατηγορίες και υποκατηγορίες : Α1 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR)
Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία
πρόθεση αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία
πρόθεση κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου,
διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Ποσότητα
200, Ενδεικτική τιμή μονάδας 990,00, σύνολο 198.000,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο
με ΦΠΑ 223.740,00. Α2 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR)-Προμήθεια είδους
υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου).

Ποσότητα 5,

Ενδεικτική τιμή μονάδας 924,00, σύνολο 4.620,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ
5.220,60. Α2.1. Μηριαία πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή
επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο, διαθέσιμη σε τουλάχι στον 5
μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο.
Ένθετο πολυαιθυλενίου διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε
τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη
ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη) Α2.2 Μηριαία
πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για
χρήση χωρίς τσιμέντο, διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία
πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία
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πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου
διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη και τύπου
υψηλής διασταύρωσης (highly cross link), ή ισοδύναμης που να εξασφαλίζει
εξαιρετικά χαμηλή φθορά. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η
στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α2.3
Μηριαία πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή
επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο, με σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high
flex), διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων
μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη
για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου διαθέσιμο ανάλογα με
τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και
Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι
συμπληρωμένη). Α3 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ

ΟΠΙΣΘΙΟΥ

ΧΙΑΣΤΟΥ

(posterior stabilized)-Προμήθεια είδους

υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Ποσότητα 450,
Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.218,00, σύνολο 548.100,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο με
ΦΠΑ 619.353,00. Α3.1 Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5
μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο.
Ένθετο πολυαιθυλενίου, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε
τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη
ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α3.2 Μηριαία
πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση,
αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση,
κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου, με
επεξεργασία υψηλής διασταύρωσης (highly cross link), ή ισοδύναμης που να
εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες
προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ
0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη).
Α3.3 Μηριαία πρόθεση ανατομική με σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high flex)
διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών
συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για
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χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου, διαθέσιμο ανάλογα με τις
κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο
με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι
συμπληρωμένη). Α4 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ

ΟΠΙΣΘΙΟΥ

ΧΙΑΣΤΟΥ

(posterior stabilized)-Προμήθεια είδους

υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Ποσότητα 5,
Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.377,50, σύνολο 6.887,50, ΦΠΑ 13 και σύνολο με
ΦΠΑ 7.782,88. Α4.1 Μηριαία πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή
επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5
μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την
προσφερόμενη

μηριαία

πρόθεση,

κατάλληλη

για

χρήση

με

ακρυλικό

τσιμέντο.Ένθετο πολυαιθυλενίου, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις,
σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη
ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α4.2 Μηριαία
πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για
χρήση χωρίς τσιμέντο διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση,
αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση,
κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου, με
επεξεργασία υψηλής διασταύρωσης (highly cross link), ή ισοδύναμης που να
εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαί ες
προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ
0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη).
Α4.3 Μηριαία πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή
επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο και με σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high
flex) διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων
μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη
για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου, διαθέσιμο ανάλογα με
τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και
Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι
συμπληρωμένη). Α5 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR)-Προμήθεια είδους υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες
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του Νοσοκομείου. Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.650,00, σύνολο
8.250,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ 9.322,50. Α5.1 Μηριαία πρόθεση
ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων
μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη
για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο
ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ
13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν
είναι συμπληρωμένη). Α5.2 Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε
τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για
χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με
ακρυλικό

τσιμέντο.

Ένθετο

πολυαιθυλενίου

με

επεξεργασία

υψηλής

διασταύρωσης (highly cross link) ή ισοδύναμης που να εξασφαλίζει εξαιρετικά
χαμηλή φθορά, με κίνηση διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε
τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. ( η στήλη
ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α5.3 Μηριαία
πρόθεση ανατομική με σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high flex) διαθέσιμη σε
τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για
χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με
ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο ανάλογα με τις
κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο
με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι
συμπληρωμένη). Α6 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ YΒΡΙΔIO, ΜΕ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR)-Προμήθεια είδους υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες
του Νοσοκομείου. Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.700,00, σύνολο
8.500,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ 9.605,00. Α6.1 Μηριαία πρόθεση
ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση
χωρίς τσιμέντο διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεσ η,
αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση,
κατάλληλη για χρήση με τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο
ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ
13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν
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είναι συμπληρωμένη). Α6.2 Μηριαία πρόθεση ανατομική με κατάλληλη
επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο διαθέσιμη σε
τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για
χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με
τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με επεξεργασία υψηλής διασταύρωσης (highly
cross link), ή ισοδύναμης που να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά με
κίνηση διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη.
Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και
ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α6.3 Μηριαία πρόθεση
ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση
χωρίς τσιμέντο και με σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high flex) διαθέσιμη σε
τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για
χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με
τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες
προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ
0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη).
Α7 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
(CR)-Προμήθεια

είδους

υποκατηγορίας

ανάλογα

με

τις

ανάγκες

του

Νοσοκομείου. Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.850,00, σύνολο 9.250,00,
ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ 10.452,50. Α7.1 Μηριαία πρόθεση ανατομική με
κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο
διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών
συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, με κατάλληλη
επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο. Ένθετο
πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε
τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη
ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α7.2 Μηριαία
πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για
χρήση χωρίς τσιμέντο διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση,
αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση,
με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο.
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Ένθετο πολυαιθυλενίου με επεξεργασία υψηλής διασταύρωσης (highly cross
link), ή ισοδύναμης που να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά, με κίνηση,
διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο
0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. ( η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή
μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α7.3 Μηριαία πρόθεση ανατομική με
κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο και
με σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high flex) διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη
και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή
επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση
διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο
0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή
μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α8 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟY ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Posterior stabilizing)-Προμήθεια είδους
υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου Ποσότητα 5,
Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.059,00, σύνολο 5.295,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο με
ΦΠΑ 5.983,35. Α8.1 Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5
μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο.
Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες
προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ
0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη).
Α8.2 Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και
κνημιαία

πρόθεση,

προσφερόμενη

αναλόγων

μηριαία

μεγεθών

πρόθεση,

συμβατή

κατάλληλη

για

για

χρήση

χρήση

με

με

την

ακρυλικό

τσιμέντο.Ένθετο πολυαιθυλενίου με επεξεργασία υψηλής διασταύρωσης (highly
cross link), ή ισοδύναμης που να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά, με
κίνηση, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη.
Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και
ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α8.3 Μηριαία πρόθεση με
σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high flex) ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5
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μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο.
Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες
προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ
0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη).
Α9 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ, ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟY

ΓΙΑ

ΑΠΟΥΣΙΑ

ΟΠΙΣΘΙΟΥ

ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

(posterior stabilizing)-Προμήθεια είδους υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες
του Νοσοκομείου. Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.648,00, σύνολο
8.240,00, ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ 9.311,20. Α9.1 Μηριαία πρόθεση
ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση
χωρίς τσιμέντο διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση,
αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση,
κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση
διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο
0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή
μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α9.2 Μηριαία πρόθεση ανατομική με
κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο
διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών
συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για
χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με επεξεργασία υψηλής
διασταύρωσης (highly cross link), ή ισοδύναμης που να εξασφαλίζει εξαιρετικά
χαμηλή φθορά με κίνηση, διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε
τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη
ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α9.3 Μηριαία
πρόθεση ανατομική με κατάλληλη επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη για
χρήση χωρίς τσιμέντο και με σχεδιασμό για μεγάλη κάμψη (high flex) ανατομική
διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών
συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για
χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με κίνηση διαθέσιμο
ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Σύνολο 0,00, ΦΠΑ
13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή μονάδας δεν
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είναι συμπληρωμένη). Α.10 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ Μηριαία πρόθεση διαθέσιμη σε τουλάχιστον 5
μεγέθη και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο, με
δυνατότητα υποδοχής στειλεού-προέκτασης ή /και μεταλλικών σφηνών. Ένθετο
πολυαιθυλενίου διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4
ύψη i) Στυλεοί για χρήση με τσιμέντο ii) Μεταλλικές σφήνες (augments).
Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.649,96,00, σύνολο 8.249,80 , ΦΠΑ 13
και σύνολο με ΦΠΑ 9.322,27. Α.11 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ (τύπου μεντεσέ) Μηριαία και κνημιαία πρόθεση με
ενσωματωμένο ή συναρμολογούμενο μακρύ στειλεό για χρήση με ή χωρίς
τσιμέντο. Η μηριαία και η κνημιαία πρόθεση να συνδέονται μεταξύ τους με
κατάλληλο πύρο που να επιτρέπει κίνηση μόνο σε οβελιαίο επίπεδο (κάμψη –
έκταση). Δυνατότητα για εφαρμογή σφηνών έσω ή έξω διαμερίσματος, ή
διάφορα ύψη πολυαιθυλενίου, ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις. Στυλεοί για
χρήση με ή χωρίς τσιμέντο. Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.402,501,
σύνολο 7.012,50, ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ 7.924,13. Α.12 ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΕ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ,

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΣΑ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Μηριαία και κνημιαία πρόθεση με
ενσωματωμένο ή συναρμολογούμενο μακρύ στειλεό για χρήση με ή χωρίς
τσιμέντο. Η μηριαία και η κνημιαία πρόθεση να συνδέονται μεταξύ τους με
κατάλληλο πύρο και να είναι τύπου αρθρούμενης στροφολίσθησης (επιτελεί
στροφή και κάμψη-έκταση) . Δυνατότητα για εφαρμογή σφηνών έσω ή έξω
διαμερίσματος, ή διάφορα ύψη πολυαιθυλενίου ανάλογα με τις κνημιαίες
προθέσεις. Στυλεοί για χρήση με ή χωρίς τσιμέντο. Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή
μονάδας 1.402,501, σύνολο 7.012,50, ΦΠΑ 13 και σύνολο με ΦΠΑ 7.924,13. Α.
13 ΜΟΝΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠρομήθεια είδους υποκατηγορίας ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου
Ποσότητα 5, Ενδεικτική τιμή μονάδας 1.508,00 , σύνολο 7.540,00, ΦΠΑ 13 και
σύνολο

με

ΦΠΑ

8.520,20.

Α

13.1

Μηριαία

και

κνημιαία πρόθεση

μονοδιαμερισματική, κατάλληλη για χρήση με ακρυλλικό τσιμέντο. Ένθετο
πολυαιθυλενίου διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις. Σύνολο 0,00,
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ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή
μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Α 13.2 Μηριαία και κνημιαία πρόθεση
μονοδιαμερισματική, κατάλληλη για χρήση με ακρυλλικό τσιμέντο. Ένθετο
πολυαιθυλενίου κινητό διαθέσιμο ανάλογα με τις κνημιαίες προθέσεις. Σύνολο
0,00, ΦΠΑ 13 και Σύνολο με ΦΠΑ 0,00. (η στήλη ποσότητα και ενδεικτικά τιμή
μονάδας δεν είναι συμπληρωμένη). Ωστόσο, στον εν λόγω πίνακα EXCEL,
αναφέρονται και τα είδη Α.11 και Α.13, τα οποία, σύμφωνα με την ΔΣ 36/21-122018, θέμα 2, απόφαση, καταργήθηκαν «προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα
συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών». Να σημειωθεί, ότι στην απόφαση
αυτή, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να διευκρινισθεί ο όρος high flex, σύμφωνα
με την εισήγηση της επιτροπής, πλην όμως πουθενά στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), δεν έχει αναρτηθεί κάποια σχετική
διευκρίνιση. Την εν λόγω παράλειψη επισημαίνει η δεύτερη προσφεύγουσα με
την από 10-1-2019 επιστολή της η οποία αναρτήθηκε στην «επικοινωνία» του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Τέλος, στον κατά το
άρθρο 2.4.4.2 της Διακήρυξης υποβαλλόμενο πίνακα οικονομικής προσφοράς
όπως παρατίθεται στο παράρτημα III, τα οικονομικά στοιχεία θα καταγράφονται
σε στήλες, μεταξύ των οποίων στη πρώτη στήλη το είδος, στη δεύτερη στήλη η
ποσότητα (τεμάχια,) στην τρίτη στήλη η τιμή ανά τεμάχιο, στην τέταρτη στήλη η
τιμή του Παρατηρητηρίου, στην πέμπτη στήλη ο κωδικός του Π.Τ , στην έκτη
στήλη 3 η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ και στην έβδομη στήλη το ΦΠΑ%.
18.

Επειδή, σχετικά με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση πρώτης

προδικαστικής προσφυγής της προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία
«………» γίνονται δεκτά τα εξής: Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι είναι
αυθαίρετη και αναιτιολόγητη η ομαδοποίηση του συμβατικού αντικειμένου του
διαγωνισμού, ήτοι η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών κάθε
ομάδας και τούτο διότι, εφόσον δεν διαθέτει το είδος Α.13, αποκλείεται εκ
προοιμίου η συμμετοχή της στο διαγωνισμό.

Η αναθέτουσα αρχή, κατόπιν

άσκησης της υπό κρίση προσφυγής, με την ΔΣ 36/21-12-2018, θέμα 2,
απόφαση

της,

ως

έγινε

δεκτό

στην

αμέσως

προηγούμενη

σκέψη,

τροποποιήθηκε η ομάδα 1 με την κατάργηση του είδους Α.13, προκειμένου να
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συμμετάσχουν περισσότερες εταιρείες. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο εν λόγω
ισχυρισμός

της

προσφεύγουσας

αποβαίνει

πλέον

αλυσιτελής

και

άνευ

αντικειμένου και πρέπει, ως εκ τούτου, να απορριφθεί.
19.

Επειδή,

σχετικά με τον δεύτερο λόγο της υπό κρίση πρώτης

προδικαστικής προσφυγής λεκτέα είναι τα κάτωθι: Με τις ανωτέρω εκτιθέμενες
στη σκέψη 17 διατάξεις της διακήρυξης και συγκεκριμένα με τον πίνακα του
Παραρτήματος ΙΙ, ως αυτός τροποποιήθηκε, προσδιορίζονται μεν οι ποσότητες
και η ενδεικτική τιμή μονάδας των προσφερόμενων ειδών της κάθε κατηγορίας,
ουδόλως όμως προσδιορίζονται οι ποσότητες και η ενδεικτική τιμή μονάδας των
προσφερόμενων ειδών

των υποκατηγοριών τους, αναφέροντας ότι αυτές θα

προσδιοριστούν ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Υπό τα δεδομένα
αυτά, επαφίεται στους διαγωνιζόμενους να διαμορφώσουν, σύμφωνα με τους
δικούς τους υπολογισμούς, την οικονομική προσφορά τους και να προσφέρουν
μία τιμή για το σύνολο της κατηγορίας, με βάση τις ποσότητες που έχει
προσδιορίσει η αναθέτουσα αρχή για την κατηγορία αυτή. Με άλλα λόγια, οι
διαγωνιζόμενοι θα κοστολογήσουν την κάθε κατηγορία με βάση τις ποσότητες
και τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ που αναφέρεται στον σχετικό
πίνακα. Το γεγονός ότι δεν προσδιορίζονται ειδικώς ούτε οι ποσότητες αλλά
ούτε και οι τιμές μονάδος της κάθε υποκατηγορίας καθιστά τον ως άνω πίνακα
ελλιπή. Και τούτο διότι, και αν ακόμη το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ είναι
κοινό για όλες τις υποκατηγορίες, στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ ουδόλως
αυτό αποτυπώνεται, γεγονός το οποίο πράγματι δημιουργεί μια σύγχυση στους
ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καθώς, ενδεχομένως,
δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τις τιμές της κάθε υποκατηγορίας και πράγματι
να δημιουργείται ασάφεια, σχετικά με τον τρόπο που εν τέλει οι τελευταίοι θα
υποβάλλουν την προσφορά τους ώστε να μην δημιουργείται καμία υποψία ότι οι
οικονομικές προσφορές δεν θα είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Και τούτο,
μάλιστα, σε έναν διαγωνισμό που διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής-όπου το
αντικείμενο περιγράφεται αναλυτικά και περιοριστικά στα έγγραφα διαγωνισμού,
(δίνοντας μάλιστα στους υποψηφίους τη δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα
που είναι διαθέσιμα σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και σε τουλάχιστον 4 ύψη, χωρίς
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ειδικότερο περιορισμό στο μέγεθος ή στα ύψη, ενώ η απαίτηση «αναλόγων
μεγεθών» ουδόλως αόριστη είναι καθώς αναφέρεται στην αντίστοιχη απαίτηση
«τουλάχιστον 5 μεγεθών», ως αβάσιμα υποστηρίζει η προσφεύγουσα) και δεν
επιτρέπεται

στους

υποψήφιους

οικονομικούς

φορείς

να

σχεδιάσουν

διαφορετικές προτάσεις λύσεων ώστε να έχει νόημα η αξιολόγηση της τεχνικής
τους αξίας, προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη προσφορά με το κριτήριο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη - και όχι την πλέον συμφέρουσα
προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής κατόπιν αξιολόγησης και άλλων
κριτηρίων στα οποία θα βασιστεί η αναθέτουσα αρχή, για την ανάθεση
(στάθμιση, με βαθμούς, με ποσοστό κλπ). Αν πράγματι η αναθέτουσα αρχή
προμηθεύεται μέχρι και σήμερα τα υλικά των υποκατηγοριών αυτών σύμφωνα
με το παρατηρητήριο τιμών της γενικής κατηγορίας, ως ισχυρίζεται στις απόψεις
της, τότε θα έπρεπε στον ως άνω πίνακα να αναγράφεται

η ενδεικτική τιμή

μονάδας και το ΦΠΑ, ώστε να καθίσταται σαφές στους ενδιαφερόμενους ότι η
ενδεικτική τιμή μονάδας

των υλικών των συγκεκριμένων υποκατηγοριών

συμπίπτει με την ενδεικτική τιμή της κάθε κατηγορίας.
σύμφωνα

με

διαφοροποιείται
διευκρινίστηκε

τους
για
στους

ισχυρισμούς
κάθε

της

αναθέτουσας

υποκατηγορία,

ενδιαφερόμενους,

Ως εκ τούτου, ναι μεν

αν

πλην
και

αρχής

όμως

η

αυτό

υποβλήθηκαν

τιμή

δεν

ουδόλως
πλείστα

ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς τους
και συνεπώς το αρμόδιο Κλιμάκιο κρίνει ότι πράγματι δημιουργείται πρόβλημα
και σύγχυση από την έλλειψη αναγραφής όχι των

ποσοτήτων, αλλά της

ενδεικτικής τιμής μονάδας σε κάθε επιμέρους υποκατηγορία, αν πράγματι η τιμή
των υλικών των υποκατηγοριών αυτών είναι όμοια με το παρατηρητήριο τιμών
της γενικής κατηγορίας. Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή όφειλε τούτο να το
αποτυπώσει στον πίνακα των ειδών, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να μπορέσουν, με
βάση τις ποσότητες και τις τιμές που αναγράφονται σε κάθε κατηγορία, να
διαμορφώσουν την οικονομική προσφορά τους με βάση κοινούς υπολογισμούς
για το είδος κάθε υποκατηγορίας και να συντάξουν την οικονομική προφορά
τους με συγκεκριμένη τιμή στη συνολική ποσότητα της κάθε κατηγορίας, χωρίς
ωστόσο η προσφορά αυτή να αποτελεί εναλλακτική προσφορά, καθώς, ως
αβάσιμα υποστηρίζει η προσφεύγουσα, και ως επαρκώς υποστηρίζει η
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αναθέτουσα αρχή, η τιμή προσφοράς θα είναι μία, ήτοι στην κάθε κατηγορία.
Μάλιστα, η αναθέτουσα αρχή διευκρίνισε σχετικώς με το από με αρ. πρωτ.
17745/17-12-2018 έγγραφο της με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για τη
συμμετοχή ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό «Αρθροπλαστικές» με αριθμό
διακήρυξης 38/2018, ότι «δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους προμηθευτές
να συμμετέχουν σε κάθε κατηγορία ειδών με περισσότερα του ενός συστήματα
«σετ» στην ίδια κατηγορία με την προϋπόθεση ότι προσφέρονται στην ίδια τιμή.»
Υπό τα δεδομένα αυτά, η πληττόμενη διακήρυξη πράγματι είναι ασαφής και σε
κάθε περίπτωση δεν επιτρέπει τη με ασφαλή τρόπο διαμόρφωση της
οικονομικής προσφοράς, όπως βασίμως προβάλλεται από την προσφεύγουσα
και ο λόγος αυτός της προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός και τα αντίθετα
υποστηριζόμενα από την αναθέτουσα αρχή είναι απορριπτέα ως νόμω και
ουσία αβάσιμα.
20.

Επειδή, σχετικά με τον μοναδικό λόγο της υπό κρίση δεύτερης

προδικαστικής προσφυγής της προσφεύγουσας εταιρείας «………», γίνονται
δεκτά τα κάτωθι: O ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η περιγραφή για το
μηριαίο εμφύτευμα (high flex) για μεγάλη κάμψη, την οποία πρέπει να
προσφέρουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, προσφέρεται στην αγορά από
έναν μόνο κατασκευαστή, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει, απορρίπτεται ως
αόριστος και τούτο διότι, ως έχει παγίως κριθεί, προκειμένου να είναι ορισμένος
ένας

ισχυρισμός

περί

φωτογραφικού

όρου

διακήρυξης,

πρέπει

να

κατονομάζεται ο οικονομικός φορέας που είναι ο μόνος δυνάμενος να
συμμετάσχει ως συνέπεια της εν θέματι προδιαγραφής (ΣτΕ (Ασφ) 314/2013,
ΕΑ ΣτΕ 474, 829, 1354/2009). Προσέτι, ως αόριστος απορρίπτεται και ο
ειδικότερος ισχυρισμός της ότι υπάρχουν διαθέσιμα υλικά και τρόποι που
προσφέρουν δυνατότητα μεγάλης κάμψης, όπως π.χ. δια του πλαστικού
εμφυτεύματος και ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές
των

προϊόντων

αυτών

και

δεν υφίσταται κανένας

αντικειμενικός

λόγος

αποκλεισμού των υλικών αυτών από τον διαγωνισμό. Και τούτο διότι δεν
προβάλλει με την προδικαστική προσφυγή της συγκεκριμένα παράπονα κατά
των προσβληθέντων όρων της διακηρύξεως, παρά μόνον αρκείται στην γενική
και αόριστη αναφορά της αντιθέσεως των όρων αυτών προς την αρχή της
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διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού

και παραπονείται για την κατ΄

αυτήν παράλειψη της διακηρύξεως προς θέσπιση όρων και συγκεκριμένων
τεχνικών προδιαγραφών που αυτή επιθυμεί, κατά τις επαγγελματικές ανάγκες,
να προδιαγράψει (ΕΑ

ΣτΕ 866/2010, 577/2008, 1317/2007, 201/2007,

1274/2006, 1076, 977/2006), αμφισβητώντας απαραδέκτως τη σκοπιμότητα της
θέσπισης επί μέρους συγκεκριμένων προδιαγραφών (ΕΑ. Ε.Α. 354/2014,
1140/2010 Ε.Α. 3719/2011, 1140/2010, 1354, 670/2009, 438/2008, 977/2006,
876/2004βλ κ.ά.). Σε κάθε περίπτωση, να σημειωθεί ότι η αναθέτουσα αρχή με
τις απόψεις της επισημαίνει ότι με τον όρο (high flex) περιγράφονται οι
προθέσεις με μεγάλη κάμψη γόνατος και συγκεκριμένα με γωνία κάμψης
γόνατος άνω των 130 μοιρών και ισοδύναμα, τροποποιώντας με τον τρόπο
αυτό εμμέσως ουσιώδη όρο της διακήρυξης. Ο όρος high flex, σύμφωνα με την
ΔΣ 36/21-12-2018, θέμα 2, απόφαση, έπρεπε να διευκρινισθεί, σύμφωνα με την
εισήγηση της επιτροπής, στους διαγωνιζομένους, διευκρίνιση η οποία ουδέποτε
παρασχέθηκε
διαγωνισμού

μέσω

της

«Επικοινωνίας»,

στον

ηλεκτρονικό

τόπο

του

στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και για την οποία ουδέποτε έλαβαν γνώση οι

ενδιαφερόμενοι, ως έγινε δεκτό στη σκέψη 17 της παρούσας.
21.

Επειδή, με βάση τα κριθέντα στη σκέψη 19, ενόψει των αρχών της

ίσης μεταχείρισης των προμηθευτών και της διαφάνειας των διαδικασιών
σύναψης συμβάσεων δημόσιας προμήθειας, σε περίπτωση ακύρωσης μίας ή
περισσότερων διατάξεων της Διακήρυξης που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις
παραδεκτού των προσφορών, όπως στην υπό κρίση Διακήρυξη, πρέπει να
ακυρωθεί η Διακήρυξη στο σύνολό της (βλ. ΣτΕ 1135/2010, ΣτΕ ΕΑ 1089/2009,
ΣτΕ 2951-52/2004,ΔΕΕ, Απόφαση της 4.12.2003, Υπόθεση C-448/2001, ENV
AG Wienstrom GmbH κ.λ.π, σκέψεις 92-95).

Ειδικότερα, επειδή η ύπαρξη

όρων που άπτονται των προϋποθέσεων σύνταξης οικονομικής προσφοράς
είναι πιθανό να εμπόδισαν τη συμμετοχή και άλλων οικονομικών φορέων, η
Διακήρυξη

θα πρέπει να ακυρωθεί στο

σύνολό

της, προκειμένου να

επαναπροκηρυχθεί μετά από αναπροσαρμογή των όρων που κατά τη σκέψη
19 κρίθηκε ότι πρέπει να ακυρωθούν και ενδεχομένως να διευκρινιστεί από την
αναθέτουσα αρχή και όρος (high flex), σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη
20.
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22.

Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν, η κρινόμενη πρώτη Προδικαστική

Προσφυγή με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1324/12.12.2018 της προσφεύγουσας ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «……..», πρέπει να γίνει δεκτή.
23.

Επειδή ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που

κατέθεσε η προσφεύγουσα «……..» με κωδικό 247735038959 0211 0067
ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (4.675,00 €)
πρέπει να της επιστραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 363 παρ. 5 του Ν.4412/2016
και το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017.
24.

Επειδή, η κρινόμενη δεύτερη Προδικαστική Προσφυγή με ΓΑΚ

ΑΕΠΠ 1341/17.12.2018 της προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «………», πρέπει να απορριφθεί.
25.

Επειδή ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που

κατέθεσε η προσφεύγουσα «………» με κωδικό 248192480959 0211 0002,
ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων

ευρώ και εβδομήντα

εννέα λεπτών (4.134,79 €) πρέπει να καταπέσει, σύμφωνα με το άρθρο 363
παρ. 5 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017.
Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1324/12.12.2018
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….».
Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1341/17.12.2018
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….».

Ακυρώνει την με αρ. 38/2018 Διακήρυξη του

Γενικού Νοσοκομείου

Αττικής …….. για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αρθροπλαστικές»
CPV 33141700-7, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ……., για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού 2.711.044,37 €
με Φ.Π.Α. (δύο εκατομμύρια επτακόσιες έντεκα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ
και τριάντα επτά λεπτά) και ανά υποκατηγορία ως εξής:
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Ομάδα 1:

Αριθμός Απόφασης : 74-75/2019

Αρθροπλαστικές Γόνατος 934.461,75 € με ΦΠΑ, Ομάδα 2: Αρθροπλαστικές
Ισχίου 1.370.048,16€ με ΦΠΑ, Ομάδα 3: Αρθροπλαστικές Ώμου 284.308,00 €
με ΦΠΑ, Ομάδα 4: Αρθοπλαστικές Αγκώνος 122.226,45 € με ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, κατά τα κριθέντα στις σκέψεις 19, 20 και 21 της παρούσας.

Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου με κωδικό 247735038959 0211
0067 ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (4.675,00 €)
στην προσφεύγουσα εταιρία «………».

Ορίζει την κατάπτωση του παραβόλου με κωδικό 248192480959 0211
0002, ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων

ευρώ και

εβδομήντα εννέα λεπτών (4.134,79 €) της προσφεύγουσας εταιρίας «……….».

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2019 και εκδόθηκε την 21
Ιανουαρίου 2019 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
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