Αριθμός απόφασης: 825 /2018

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στην έδρα της, στις 19.09.2018, με την εξής σύνθεση:
Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη -Εισηγήτρια- και
Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου, Μέλη (σύμφωνα με την με αρ. 1/2018 Απόφαση
Ολομέλειας Α.Ε.Π.Π. – Θέμα 4ο).
Για να εξετάσει την από 10.08.2018 (ημερομηνία ανάρτησης στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης
(ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 783/10.08.2018
Προδικαστική

Προσφυγή

της

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«........................................................» με διακριτικό τίτλο «...............................»,
που εδρεύει στη....................., επί της οδού.........................., αριθμ. 53, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται.
Κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13401/02.08.2018 Απόφασης της Γενικής
Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Απόφαση Αποδοχής
Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
Τεχνικών Προσφορών του υπ΄αριθμ. 60440/2018 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για τη Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των Α.Σ.Τ.Ε. του
Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικού έτους 2018-2019», όπως αυτή εκδόθηκε
στο πλαίσιο της με αριθμ. 10079/11.06.2018 Διακήρυξης με την οποία
προκηρύχθηκε Ανοικτός, Δημόσιος, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Εκπαιδευτικών
Βιβλίων για τις ανάγκες των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικού
έτους 2018-2019», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης
95.150,50€ άνευ Φ.Π.Α. και 100.859,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%.
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Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει την
ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης κατά το μέρος που με αυτή
έγινε

αποδεκτή

(και)

η

προσφορά

της

εταιρείας

με

την

επωνυμία

«....................................», αφού -ως η προσφεύγουσα ισχυρίζεται- η προσφορά
της υποβλήθηκε κατά παράβαση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων,
αντίστοιχα δε και των επί ποινή αποκλεισμού τιθέμενων όρων της διακήρυξης,
όπως διατυπώνει με τους στην υπό εξέταση Προσφυγή της λόγους και κατά το
μέρος της προσβαλλόμενης που η προσφεύγουσα έχει έννομο συμφέρον προς
τούτο, δηλαδή για τα είδη με α/α 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 44, 48, 49, 52, 53, 54 για τα οποία έχει
υποβάλει τη προσφορά της.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγήτρια.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10079/11.06.2018 Διακήρυξη του
Υπουργείου Τουρισμού προκηρύχθηκε Ανοικτός, Δημόσιος, Ηλεκτρονικός
Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου
Τουρισμού,

εκπαιδευτικού

έτους

2018-2019,

συνολικής

εκτιμώμενης

προϋπολογισθείσας δαπάνης 95.150,50€ άνευ Φ.Π.Α. και 100.859,53€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, η οποία Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις
11.06.2018 καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 19.06.2018, όπου
έλαβε Συστηµικό Αριθμό: α/α....................... Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί
τον εν λόγω διαγωνισμό για την προμήθεια εκπαιδευτικών βιβλίων για τις
ανάγκες των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε., για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019
(CPV: 22112000-8) και προσφορές υποβάλλονται για ένα, μερικά ή για όλα τα
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είδη (τίτλους βιβλίων) του Παραρτήματος Α της υπόψη διακήρυξης, επί συνόλου
54 τίτλων βιβλίων.
2. 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 228959735958
1009 0036) ποσού 600,00€, ήτοι το κατώτατο κατά νόμο ποσό παραβόλου, το
οποίο καταβάλλεται στην περίπτωση που υπολογίζοντας το παράβολο σε
ποσοστό 0,5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης -εν προκειμένω
επί της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών με α/α 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 44, 48, 49, 52, 53, 54 του
αντικειμένου της σύμβασης στην οποία αφορά η υπόψη προσφυγή- άνευ ΦΠΑ
προκύπτει ποσό παραβόλου χαμηλότερης αξίας.
3. 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.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του
(προμήθεια), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ύψους 95.150,50€ άνευ
Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του χρόνου
δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (11.06.2018), σύμφωνα με τα
άρθρα 61, 120, 376 και 379 - όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν - του
Ν.4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου
IV Ν.4412/2016 και συνεπώς στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π.
5. 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 03.08.2018, οπότε και έλαβαν
γνώση αυτής οι συμμετέχοντες, και η Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε στις
10.08.2018, ήτοι εντός της ως άνω δεκαήμερης προβλεπόμενης προθεσμίας.
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6. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ.
13401/02.08.2018 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου
Τουρισμού με θέμα: «Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του
υπ΄αριθμ.

60440/2018

Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού

για

τη

Προμήθεια

Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου
Τουρισμού, εκπαιδευτικού έτους 2018-2019», με την οποία απόφαση έγινε
αποδεκτή εκτός από τη δική της προσφορά και η προσφορά της εταιρείας με
την επωνυμία «.............................................» και για τα είδη με α/α 1, 2, 4, 6,
10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 44, 48,
49, 52, 53, 54 για τα οποία έχει υποβάλει και η προσφεύγουσα τη προσφορά
της, αφού -ως η προσφεύγουσα ισχυρίζεται- η προσφορά της ως άνω
συνδιαγωνιζόμενης εταιρείας υποβλήθηκε κατά παράβαση των κανόνων περί
δημοσίων συμβάσεων, αντίστοιχα δε και των επί ποινή αποκλεισμού τιθέμενων
όρων της διακήρυξης, όπως διατυπώνει με τους στην υπό εξέταση Προσφυγή
της λόγους. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ο οικονομικός φορέας
«.....................................» έχει καταθέσει με την προσφορά του το ηλεκτρονικό
αρχείο «ΤΕΥΔ. pdf» από το οποίο λείπει παντελώς το Μέρος VI αυτού: Τελικές
δηλώσεις και όπως συναφώς υποστηρίζει η προσφεύγουσα στην υπό κρίση
Προσφυγή της, αν και έχει κριθεί ότι η συμπλήρωση των κενών στοιχείων των
τελικών δηλώσεων είναι επουσιώδες ζήτημα το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, η ολοσχερής έλλειψη του Μέρους
VI:Τελικές δηλώσεις

αποτελεί

ουσιώδη

έλλειψη

που

δεν

δύναται

να

συμπληρωθεί. Επιπροσθέτως και επικουρικώς, σε περίπτωση που γίνει
αποδεκτή ως νόμιμη η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα
«......................................», υποστηρίζει η προσφεύγουσα ότι η προδικαστική
του προσφυγή θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, και να ακυρωθεί η
προσβαλλόμενη απόφαση, προκειμένου να κληθεί ο οικονομικός φορέας
«..........................................» να συμπληρώσει το ΤΕΥΔ του ούτως ώστε αυτό
να είναι σύμφωνο με την διακήρυξη και την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Κατόπιν τούτων, με την υπό κρίση
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Προσφυγή της η προσφεύγουσα αιτείται την ακύρωση της προσβαλλομένης
πράξης κατά το μέρος που έκανε αποδεκτή τη προσφορά της εταιρείας
«................................» για το ως άνω αναφερθέν αντικείμενο της σύμβασης
άλλως να οριστεί ότι το ΤΕΥΔ της τελευταίας πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.
7. Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το έννομο
συμφέρον της στο γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως την
προσφορά της για την υπόψη σύμβαση, η οποία έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο
αξιολόγησης

των

υποφακέλων

«Δικαιολογητικά

Συμμετοχής

–

Τεχνική

Προσφορά», και για το λόγο αυτό εύλογα προσδοκά να της ανατεθεί η
συγκεκριμένη σύμβαση, προσδοκία εντούτοις η οποία απομειώνεται εκ του
γεγονότος ότι στο αυτό στάδιο του διαγωνισμού έγινε, κατ’ εσφαλμένη κρίση της
αναθέτουσας αρχής, ομοίως αποδεκτή και η προσφορά της συμμετέχουσας
εταιρείας «...........................................», ισχυριζόμενη ότι έχει υποστεί ζημία
από την προσβαλλόμενη εκτελεστή πράξη της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κατά παράβαση του οικείου νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,
έκρινε ως αποδεκτή τη προσφορά της ως άνω συμμετέχουσας εταιρείας
προκειμένου να συνεχίσει και αυτή στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, ήτοι αυτό του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
8. Επειδή, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 14107/16.08.2018 έγγραφό της, η
αναθέτουσα αρχή αποτυπώνει τις απόψεις της επί της εν λόγω προσφυγής,
αποδεχόμενη κατ΄ουσίαν την αιτίαση της προσφεύγουσας σχετικά με την
έλλειψη του Μέρους VI - Τελικές Διατάξεις στο κατατεθέν από τη συμμετέχουσα
με την επωνυμία .................................. ΤΕΥΔ, το οποίο ωστόσο, σημειώνει,
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο στην αρχή του εντύπου όπως απαιτείται. Κατά
την άποψη της αναθέτουσας αρχής η ως άνω έλλειψη οφείλεται κατά το πιο
πιθανό στη χρησιμοποίηση/ αναπαραγωγή του ως άνω εντύπου του ΤΕΥΔ από
το σχετικό αρχείο που είχε αναρτήσει η αναθέτουσα αρχή στη διαδικτυακή
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ των συνημμένων του Διαγωνισμού ................./2018
(Διακήρυξη, Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, ΤΕΥΔ) στα οποία
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άλλωστε έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες, στο δε αναρτηθέν από την
αναθέτουσα αρχή στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ
ηλεκτρονικό αρχείο ΤΕΥΔ δεν είχε «μεταφερθεί» εσφαλμένως το επίμαχο
Μέρος VI. Επομένως, ο εν δυνάμει συμμετέχων που θα ήθελε να αναπαραγάγει
το ΤΕΥΔ αποκλειστικά μέσα από τα ηλεκτρονικά συνημμένα αρχεία του
συγκεκριμένου διαγωνισμού θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα της μη ύπαρξης του
Μέρους VI. Προς επίρρωσιν των ως άνω, αναφέρει η αναθέτουσα αρχή ότι και
το ΤΕΥΔ που υπέβαλλε έτερη συμμετέχουσα εταιρεία παρουσίαζε το ίδιο
ακριβώς πρόβλημα/ έλλειψη.
9. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. Α370/2018 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π.
ανεστάλη

η

περαιτέρω

πρόοδος

της

διαγωνιστικής

διαδικασίας

που

προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.10079/11.06.2018 Διακήρυξη Ανοικτού,
Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη
αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των
Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικού έτους 2018-2019»,
συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας δαπάνης 95.150,50€ άνευ Φ.Π.Α.
για τα είδη με α/α 1, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, 39, 44, 48, 49, 52, 53, 54, μέχρι την έκδοση της παρούσας
απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής.
10. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 και
του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου
4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την
υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων
βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «1. Η ΑΕΠΠ
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αποφαίνεται

αιτιολογημένα

επί

της

βασιμότητας

των

προβαλλόμενων

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή
μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά
παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην
αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η
διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017.
11. Επειδή, η Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις,
επιλαμβάνεται προδικαστικών προσφυγών που στρέφονται κατά πράξεων ή
παραλείψεων αναθετουσών αρχών που εκδίδονται/συντελούνται κατά το στάδιο
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, όπως αυτές προσβάλλονται ενώπιόν της,
από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει ή είχε έννομο συμφέρον να του ανατεθεί
συγκεκριμένη σύμβαση, εξετάζοντας τους προβαλλόμενους πραγματικούς και
νομικούς

ισχυρισμούς

των

εμπλεκόμενων

μερών

και

αποφαίνεται

αιτιολογημένα.
12. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4412/2016: «1.
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».
13. Επειδή, κατά πάγια νομολογία, οι όροι της διακήρυξης δεσμεύουν
τόσο την αναθέτουσα αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους, καθόσον η
διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού.
Εφόσον, λοιπόν, προσδιορίζονται επακριβώς στην διακήρυξη τα προς
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος υποβολής,
κατά την κατάθεση της προσφοράς, των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων,
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ενόψει αυτών, αλλά και των αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της
διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν
τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων, ο διαγωνιζόμενος οφείλει
να υποβάλει τα απαιτούμενα από την διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη,
στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία κατά τον
τρόπο και τη διαδικασία που η διακήρυξη επιβάλει για την απόδειξη ιδιότητας
κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (Ε.Α. ΣτΕ 19/2011, ΣΤΕ 1329/2008).
14.

Επειδή,

περαιτέρω,

στο

άρθρο

102

του

Ν.4412/2016

προβλέπεται ότι: «1.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 2. Η πιο
πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που
δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως
προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της
δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη,
που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση
με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη
8
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και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 3.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση
συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας
σύμβασης. 4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσονος σημασίας ατέλειες,
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων
στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη
διαδικασία,

λόγω

ασαφειών

των

δικαιολογητικών

και

εγγράφων

της

προσφοράς».
15. Επειδή, σύμφωνα με πάγια νομολογία, ενόψει της αρχής της
τυπικότητας που διέπει τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να καλεί τους προμηθευτές να
συμπληρώσουν τα νομίμως, καταρχήν, υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να
παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις και όχι να αναπληρώσουν μη υποβληθέντα ή
μη νομίμως υποβληθέντα δικαιολογητικά (ΣτΕ 2454/09, ΕΑ ΣτΕ 457, 364/09,
738/09, 180/09, 567/08, 3075/08, 307/07, ΔΕφΑθ 271/2011).
16. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 102
του Ν.4412/2016, με τις εν λόγω διατάξεις για τη Συμπλήρωση - αποσαφήνιση
πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
εισάγεται ρύθμιση η οποία εξυπηρετεί στη διάσωση προσφορών οι οποίες
πάσχουν από πρόδηλα σφάλματα ή επουσιώδεις παραλείψεις. Με τις
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παραγράφους 1, 2 και 3 δίνεται η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να καλεί
τους προσφέροντες/υποψηφίους κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν
τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Ωστόσο, προκειμένου να
διασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων,
η δυνατότητα συμπλήρωσης/διευκρίνισης που παρέχεται αφορά µόνο τις
ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης και δεν επιτρέπεται να άγει σε
μεταγενέστερη

αντικατάσταση ή υποβολή νέων εγγράφων σε συμμόρφωση

των όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο στην διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη
και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
17. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 «Κανόνες
απόδειξης ποιοτικής επιλογής», με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική
έννομη τάξη το άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ «Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»

«1. … 2. Κατά την υποβολή αιτήσεων

συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων «πλην της απευθείας ανάθεσης των
άρθρων 118 και 328», οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση

του

ν.1599/1986

(Α’75),

ως

προκαταρκτική

απόδειξη

προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και
74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να
αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν
καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους
αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το
άρθρο 84 και δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμβασης
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ, ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (Α` 30). Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1
εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
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κάτω των ορίων. 3. … 4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Μέχρι την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου,
γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986».
18. Επειδή, με την υπ` αριθ. 158/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3698/16.11.2016)
απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εγκρίθηκε
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ.
4 του Ν. 4412/2016 (Α` 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών. Επιπροσθέτως, με την Κατευθυντήρια Οδηγία
υπ’ αριθ. 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ διευκρινίσθηκαν οι οδηγίες συμπλήρωσης για το
Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
19. Επειδή, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, το Ε.Ε.Ε.Σ.
αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, το οποίο χρησιμοποιείται
υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 άνω των ορίων και αντιστοίχως το
Τ.Ε.Υ.Δ. αναφορικά με διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου
Ι του Ν.4412/2016 κάτω των ορίων, προκειμένου οι συμμετέχοντες στις ως άνω
διαγωνιστικές διαδικασίες, κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
ή των προσφορών τους να δηλώνουν υπεύθυνα ότι, σε συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης, δεν εμπίπτουν στις καταστάσεις εκείνες που
συνιστούν λόγους αποκλεισμού, όπως και ότι πληρούν τα ανάλογα με τη
διακήρυξη κριτήρια ποιοτικής επιλογής, ως προκαταρκτική απόδειξη της
προσωπικής τους κατάστασης, ώστε να θεμελιώσουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα
συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (βλ. ενδεικτικά Α.E.Π.Π 136/2017)
20. Επειδή, σύμφωνα και με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Οδηγίες
συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147)» : Για κάθε μία διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
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προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των
εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ..... Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη
μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr. Οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με
τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, των εγγράφων της
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί έγγραφο
της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, διατίθεται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα

φορέα

προς

τους

οικονομικούς

φορείς

οι

οποίοι

συμπληρώνουν και διαβιβάζουν το ΤΕΥΔ στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτων
φορέα σε ηλεκτρονική ή/και κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή. Έτι περαιτέρω
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με τίτλο «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» αναφέρεται, μεταξύ άλλων ότι η
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς διενεργείται στο,
ήδη προσαρμοσμένο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, το οποίο
παρέχεται κατάλληλα διαμορφωμένο από αυτήν . Ειδικότερα, ως προς το ΤΕΥΔ
οι οικονομικοί φορείς δύνανται είτε να επεξεργάζονται και να συμπληρώνουν το
ήδη διαμορφωμένο και αναρτημένο (σε επεξεργάσιμη μορφή) από την
αναθέτουσα αρχή, αρχείο είτε να επεξεργάζονται και να διαμορφώνουν οι ίδιοι
εξαρχής το ΤΕΥΔ που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ σε
επεξεργάσιμη μορφή, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για τη συγκεκριμένη
διαδικασία πεδία. ..... Το Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις είναι υποχρεωτικό και δεν
μπορεί να απαλειφθεί, καθώς περιλαμβάνει τη δήλωση του οικονομικού φορέα
ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των περιεχομένων στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
στοιχείων, την υπογραφή των, κατά περίπτωση, υπόχρεων προσώπων, καθώς
και την, κατά περίπτωση, παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους του οικονομικού
φορέα προς την αναθέτουσα αρχή για την άντληση δικαιολογητικών από βάσεις
δεδομένων...... Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης ή/και μη
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ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ, εκ
μέρους των οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές να τους καλούν προκειμένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να
τα συμπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε άλλο υποβληθέν, με την προσφορά
τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του
Ν. 4412/2016. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο
επεξεργασίας και συμπλήρωσής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, τον οποίον έχει επιλέξει ο
οικονομικός φορέας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός
προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, για λόγους ασάφειας των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και, κατά συνέπεια, και του
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ως τέτοιου, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ζητούν
διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν
παράσχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις ή οι εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν μη
ικανοποιητικές από τις αναθέτουσες αρχές, απορρίπτεται η προσφορά ή η
αίτηση συμμετοχής τους και οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη
συγκεκριμένη

διαδικασία.

Κατ’

εξαίρεση,

στις

περιπτώσεις

έλλειψης

υπογραφής/ών στο ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ δεν είναι δυνατή η προσφυγή στην, κατά τα
ανωτέρω, δυνατότητα συμπλήρωσης, καθώς η έλλειψη υπογραφής στο
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ

ή

μη

νόμιμη/έγκυρη

υπογραφή

του

ισοδυναμεί

με

μη

νόμιμη/έγκυρη υποβολή του, η δε ως άνω δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων
ή/ και συμπλήρωσης αφορά μόνο σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα/ δικαιολογητικά
..... 2.3.4 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.
21. Επειδή, εν προκειμένω η Διακήρυξη ορίζει, inter alia, στο πεδίο
5.1. με τίτλο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: «Κάθε ένας από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με
την προσφορά του στον υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής
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– τεχνική προσφορά» επί ποινή αποκλεισμού, εγκαίρως και προσηκόντως τα
παρακάτω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf. (1) Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 παρ.7.2. της παρούσας. Η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε μορφή αρχείου pdf. και προσκομίζεται από αυτόν υποχρεωτικά στην Αρμόδια
Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του.
(2) Νομίμως συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, το οποίο υπέχει θέση Ενημερωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης με τις
προβλεπόμενες συνέπειες του Ν.1599/1986. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά: •
στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την
αντίστοιχη δραστηριότητα, • στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές, • στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το
σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι εάν: α) ο συμμετέχων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία
κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ.2 του Ν. 4412/2016, η ανωτέρω δήλωση
υποβάλλεται από κάθε ένα από τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. β) ο
συμμετέχων επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, υποχρεούται να προσκομίζει την ανωτέρω δήλωση
και από τους εν λόγω φορείς.»
22. Επειδή, από την επισκόπηση των στοιχείων της υπόθεσης και δη
την επισκόπηση των σχετικών συνημμένων από την αναθέτουσα αρχή
ηλεκτρονικών αρχείων στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ καθώς
και τη συνδυαστική εφαρμογή των ως άνω (βλ. σκ. 17-21) προκύπτει ότι όπως
συνομολογεί και η αναθέτουσα αρχή στο έγγραφο των απόψεων της (βλ. σκ.8)
στο έντυπο του ΤΕΥΔ όπως αυτό είχε αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή στο
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Αριθμός απόφασης: 825 /2018

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς χρήση από τους
συμμετέχοντες, είχε παραλειφθεί παντελώς το Μέρος VI αυτού. Παρόλο που –
σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω ΚΟ 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ- 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, εν προκειμένω εμφιλοχώρησε σφάλμα εκ παραδρομής της
αναθέτουσας αρχής.
23. Επειδή, εξάλλου έχει κριθεί συναφώς ότι τυχόν ασάφειες των
εγγράφων της σύμβασης δεν μπορούν να ερμηνεύονται εις βάρος των
διαγωνιζομένων, κατά παράβαση των αρχών του ανταγωνισμού και της
παροχής ίσων ευκαιριών και θα πρέπει να παρέχεται σε αυτούς, οι οποίοι
βλάπτονται από την ασάφεια αυτή, η δυνατότητα να συμπληρώσουν την τυχόν
ελαττωματική, κατά την κρίση της Διοίκησης (λόγω της προβαλλόμενης απ’
αυτήν ασάφειας), προσφορά τους (ΕΑΣτΕ 423, 424, 425/2011). Επιπροσθέτως,
η ερμηνεία των όρων των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται εις
βάρος του καλόπιστου διαγωνιζομένου, εφόσον η Διοίκηση ήταν αυτή που
όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα (ΕφΑθ 1959/1970 Αρμ. 1970 σελ. 1111, ΕφΘεσ
501/1987 ΕΔημΕργ 1990/1, σελ. 84, Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, έκδ.
θ΄, σελ. 776) obiter dictum ή κατά διασταλτική ερμηνεία θα πρέπει να γίνει δεκτό
και στη προκείμενη υπόθεση ότι η ως άνω «τεχνική» πλημμέλεια της
αναθέτουσας αρχής δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε βλάβη του καλόπιστου
συμμετέχοντα στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία.
24. Επειδή, σε συνέχεια της προηγούμενης σκέψης, στην υπό κρίση
υπόθεση της μη συμπλήρωσης ενός (ή περισσότερων πεδίων) του ΤΕΥΔ, εκ
μέρους του οικονομικού φορέα, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές να τον καλεί προκειμένου να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις ή εν
προκειμένω να τα συμπληρώσει, όπως οποιοδήποτε άλλο υποβληθέν, με την
προσφορά του, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
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άρθρο 102 του Ν.4412/2016 (βλ. σκ.14-16). Σημειωτέον ότι το κατατεθέν από τη
συμμετέχουσα εταιρεία «............................» ΤΕΥΔ φέρει ψηφιακή υπογραφή,
συνεπώς, δεν εμπίπτει στο πεδίο εξαίρεσης της δυνατότητας διευκρινήσεων
βάσει νόμου, όπου στις περιπτώσεις έλλειψης υπογραφής/ών στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
δεν είναι δυνατή η προσφυγή στην δυνατότητα συμπλήρωσης, καθώς η έλλειψη
υπογραφής στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ή μη νόμιμη/έγκυρη υπογραφή του ισοδυναμεί με
μη νόμιμη/έγκυρη υποβολή του, η δε ως άνω δυνατότητα παροχής
διευκρινίσεων ή/ και συμπλήρωσης αφορά μόνο σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα/
δικαιολογητικά.
25. Επειδή, τούτων δοθέντων, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
συμπλήρωσης

του

ΤΕΥΔ

από

τη

συμμετέχουσα

εταιρεία

«...................................» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του
Ν.4412/2016.
26. Επειδή, κατ΄ακολουθίαν η υπό κρίση Προσφυγή θα πρέπει να
γίνει δεκτή κατά το δεύτερο σκέλος αυτής και όσον αφορά τη συμπλήρωση των
δικαιολογητικών (Β2).
27. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που
κατέθεσε η προσφεύγουσα (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 228959735958
1009 0036) ποσού 600,00€, πρέπει να επιστραφεί, 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 υπό κρίση Προσφυγή.
Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13401/02.08.2018 Απόφαση της
Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα: «Απόφαση
Αποδοχής

Πρακτικού

Αποσφράγισης

και

Αξιολόγησης

Δικαιολογητικών

Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του υπ΄αριθμ. 60440/2018 Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για τη Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των
Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικού έτους 2018-2019», καθ΄ο
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μέρος κάνει δεκτή τη προσφορά της συμμετέχουσας εταιρεία με την επωνυμία
«............................................» η οποία ωστόσο δύναται να συμπληρώσει
παραδεκτά το υποβληθέν ΤΕΥΔ, μετά από έγγραφη κλήση της αναθέτουσας
αρχής κατ´ άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Ορίζει την επιστροφή στη προσφεύγουσα του προσκομισθέντος
παραβόλου (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 228959735958 1009 0036)
ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018,
και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 08 Οκτωβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης

Γεωργία Παν. Ντεμερούκα
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