Αριθμός Απόφασης: 1296/2022

Η
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4Ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Συνήλθε στις 18 Αυγούστου 2022 με την εξής σύνθεση: Μαργαρίτα
Κανάβα, Πρόεδρος,

Γερασιμούλα-Μαρία Δρακονταειδή – Εισηγήτρια και

Μαρία Μανδράκη, Μέλη.
Για να εξετάσει την από 12.07.2022 Προδικαστική Προσφυγή, με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
986/13.07.2022 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα «…», με διακριτικό
τίτλο «…», που εδρεύει στ.. ..., οδός ... αρ….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
εφεξής ο «προσφεύγων».
Κατά της «...» και κατά της υπ’ αριθ. 77/2022 απόφασης του
αναθέτοντος φορέα (θέμα 8ο), με το οποίο έγινε δεκτό το από 15-06-2022
Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ..., κατά το σκέλος
αυτής,

με

το

οποίο

αφενός

μεν

απορρίφθηκε

η

προσφορά

του

προσφεύγοντος στο Τμήμα 3 του διαγωνισμού κι, αφετέρου έγινε δεκτή η
προσφορά του οικονομικού φορέα «...» στο ίδιο τμήμα του διαγωνισμού,
εφεξής «η προσβαλλομένη».
Και κατά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα «...», που εδρεύει
στο ..., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εφεξής «ο παρεμβαίνων».
Με την προδικαστική προσφυγή του ο προσφεύγων αιτείται να
ακυρωθεί η προσβαλλομένη.
Με την παρέμβασή του ο παρεμβαίνων αιτείται την απόρριψη της
ασκηθείσας προσφυγής και της διατήρηση ισχύος της προσβαλλομένης.
Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
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1. Επειδή, για την άσκηση της προσφυγής έχει καταβληθεί 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, συνολικού ποσού 600 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με
κωδικό ..., την πληρωμή στην τράπεζα και την εκτύπωση από την σελίδα της
Γενικής

Γραμματείας

Πληροφοριακών

Συστημάτων

του

Υπουργείου

Οικονομικών περί αυτόματης δέσμευσης). Το καταβληθέν παράβολο αποτελεί
το

κατώτερο

ποσό

νομίμου

παραβόλου,

λαμβανομένης

υπόψη

της

εκτιμώμενης αξίας του Τμήματος 3 του διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου
ασκείται η υπό κρίση προσφυγή, ποσού 33.000 € χωρίς ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι
ο προσφεύγων με την υπό κρίση προσφυγή του αρχικά στρεφόταν κατά της
ως άνω προσβαλλομένης, κατά το σκέλος αυτής με το οποίο αφενός μεν
απορρίφθηκε η προσφορά του κι αφετέρου έγινε δεκτή, μεταξύ άλλων, η
προσφορά του παρεμβαίνοντος οικονομικού φορέα στα τμήματα 2 και 3 του
διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας 85.000 ευρώ και 33.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Περαιτέρω και μετά την μερική, ήτοι ως προς το τμήμα 2 του διαγωνισμού,
παραίτηση του προσφεύγοντος από την ασκηθείσα προσφυγή, η οποία έλαβε
χώρα με την από 21-07-2022 επιστολή του ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, το ως άνω
καταβληθέν παράβολο εξακολουθεί να καλύπτει την εκτιμώμενη αξία του
τμήματος 3 για το οποίο πλέον εξετάζεται η προσφυγή, αποτελώντας το
κατώτερο ποσό νομίμου παραβόλου, λαμβανομένης υπόψη της εκτιμώμενης
αξίας χωρίς ΦΠΑ του εν λόγω τμήματος, ποσού 33.000 ευρώ.
2. Επειδή, ο αναθέτων φορέας με την υπ’ αριθ. Πρωτ... διακήρυξη
προκήρυξε διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ...», διάρκειας έξι (6) μηνών,
συνολικού προϋπολογισμού 775.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι
τμήματα : ΤΜΗΜΑ 1 : «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 6.000,00
ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ΤΜΗΜΑ 2 : «ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΎΠΟΥ»,
εκτιμώμενης αξίας 85.000,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 3 :
«ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΎΠΟΥ , PICK UP», εκτιμώμενης αξίας 33.000,00
ευρώ , πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 4 : «ΦΟΡΤΗΓΑ ANOIKTOY ΤΎΠΟΥ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 86.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%,
2

Αριθμός Απόφασης: 1296/2022
ΤΜΗΜΑ 5 : «ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ», εκτιμώμενης
αξίας 565.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. Προσφορές υποβάλλονται είτε για
το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα. Ο
μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα
ορίζεται σε πέντε (5).
3. Επειδή το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις 17-02-2022 καθώς και στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, όπου έλαβε αύξοντα αριθμό ... Προκήρυξη
της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
17-02-2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός που προκήρυξε ο αναθέτων φορέας
ενόψει του αντικειμένου του, της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης και
του χρόνου εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν. 4412/2016.
5. Επειδή η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή ασκήθηκε
εμπρόθεσμα στις 12-07-2022, δεδομένου του χρόνου κοινοποίησης της
προσβαλλομένης στον προσφεύγοντα στις 3-07-2022, μέσω της ανάρτησής
της στη λειτουργικότητα «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης ασκήθηκε με τη
χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 39/2017 και
κοινοποιήθηκε στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 361 και τις παρ. 1 και 2
του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 1 εδ. α) του άρθρου 4, και την
παρ. 2 του άρθ. 8 του ΠΔ 39/2017.
6. Επειδή, στον υπό κρίση διαγωνισμό το αντικείμενο του οποίου
υποδιαιρείται σε πέντε τμήματα, με δυνατότητα υποβολής προσφοράς είτε
ενιαία είτε μεμονωμένα για κάθε ένα από αυτά, έλαβαν μέρος, οι κάτωθι
οικονομικοί φορείς: α) η εταιρεία «...» για τα τμήματα 2 και 3 της σύμβασης, β)
ο προσφεύγων, ομοίως, για τα τμήματα 2 και 3, γ) η «...» για το τμήμα 2 και δ)
η εταιρεία «...» για τα τμήματα 4 και 5. Με το υπ’ αριθ. 2020/15-06-2022
Πρακτικό 2 της Επιτροπής εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές των υποψηφίων, έπειτα από τον
έλεγχο των εγγυητικών με το υπ’ αριθ. 1322/12-04-202 πρακτικό που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ... με ΑΔΑ ... Απόφαση του ΔΣ της ... Κατά τον
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έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή του Διαγωνισμού
διαπίστωσε πως όλοι οι συμμετέχοντες είχαν υποβάλει ορθώς τα σχετικά
δικαιολογητικά και ως εκ τούτου όλες οι προσφορές έγιναν αποδεκτές.
Ακολούθως, αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές των
υποψήφιων αναδόχων ύστερα από την υποβολή διευκρινιστικών απαντήσεων
επί τεθέντων ερωτημάτων. Συγκεκριμένα, για το τμήμα 2.1 – φορτηγάκια
1.000 kg για το οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι ..., ο προσφεύγων και η ...,
αυτές βαθμολογήθηκαν ως εξής: η πρώτη εταιρεία έλαβε συνολικά 109,68
βαθμούς, η τρίτη 107,52, ενώ η προσφορά του προσφεύγοντος προσφορά
έγινε μη αποδεκτή λόγω του ότι ως προς το κριτήριο 2 της Ομάδας Β’ :
«Εξυπηρέτηση της ... σε τεχνική υποστήριξη, SERVICE, ύπαρξη στοκ και
άμεση προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών» συγκέντρωσε 99 βαθμούς,
ήτοι βαθμολογία μικρότερη των 100 βαθμών. Ομοίως απορριπτέα κρίθηκε η
προσφορά του προσφεύγοντος και για το τμήμα 2.2 – Φορτηγάκια 700 kg,
ενώ η ... βαθμολογήθηκε με 108,28 βαθμούς και η ... με 108,38 βαθμούς. Εν
τέλει, και στο τμήμα 3- Φορτηγά με επίπεδη καρότσα, η προσφορά του
προσφεύγοντος κρίθηκε απορριπτέα διότι και πάλι στο κριτήριο 2 της ομάδας
Β’ έλαβε 99 βαθμούς και όχι τους ελάχιστους 100 βαθμούς που απαιτούνταν
για να εγκριθεί ενώ η συνυποψήφια ... έλαβε 107,16 βαθμούς. Για τα πεδία 4Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα και 5-Αυτοκίνητο όχημα ειδικής χρήσης
όπου συμμετείχε μόνη η ..., αυτή έλαβε 110,21 και 108,78 βαθμούς
αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτυπώθηκαν στο ως άνω
πρακτικό 2 της Επιτροπής από 15-06- 2022 με αρ. πρωτ. 2020, το οποίο
έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το ΔΣ του αναθέτοντος φορέα με την υπ’ αριθ.
77/2022 Απόφασή του (θέμα 8ο) και ήδη προσβαλλόμενη. Δυνάμει της υπό
κρίση προσφυγής του ο προσφεύγων στράφηκε κατά της προσβαλλομένης
κατά το σκέλος αυτής με το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά του στα τμήματα
2 και 3 του διαγωνισμού. Εν συνεχεία, όμως, με την από 21-07-2022 επιστολή
του ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ δήλωσε ότι παραιτείται μερικώς, ήτοι μόνο ως προς
το Τμήμα 2 του διαγωνισμού. Κατόπιν των ανωτέρω, με έννομο συμφέρον ο
προσφεύγων στρέφεται κατά της προσβαλλομένης κατά το σκέλος αυτής που
αφορά την απόρριψη της προσφοράς του στο Τμήμα 3 του διαγωνισμού,
επικαλούμενος ζημία του ερειδόμενη στην παράνομη απόρριψη της
4
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προσφοράς του και όφελος από την ανάδειξη του ίδιου ως αναδόχου. Επίσης,
με έννομο συμφέρον στρέφεται και κατά της αποδοχής της προσφοράς του
έτερου μοναδικού συμμετέχοντος στο Τμήμα 3 οικονομικού φορέα με την
επωνυμία ..., επιδιώκοντας σε κάθε περίπτωση τη ματαίωση της διαδικασίας
κι επανάληψη αυτής με τους ίδιους όρους.
7. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 1428/2022 Πράξη της Προέδρου του 4ου
Κλιμακίου, ορίσθηκε Εισηγητής και ημερομηνία συζήτησης και η αναθέτουσα
αρχή να υποβάλει τις απόψεις της επί της υπό εξέταση προσφυγής,
αντίστοιχα και επί του αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων.
8. Επειδή, ο αναθέτων φορέας κοινοποίησε την υπό κρίση προσφυγή
προς όλους τους ενδιαφερόμενους στις 13-07-2022 στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού.
9. Επειδή στις 21-07-2022 ο παρεμβαίνων υπέβαλε στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού έγγραφο με τίτλο «θέσεις κι απόψεις της εταιρείας μας
επί της προσφυγής της εταιρείας ...», από την επισκόπηση του συνολικού
περιεχομένου αυτού και του αιτήματός του προκύπτει ότι αποτελεί
παρέμβαση, ασκηθείσα εμπρόθεσμα, ήτοι εντός δεκαημέρου από την
κοινοποίηση στον παρεμβαίνοντα της ασκηθείσας προσφυγής. Επίσης,
ασκήθηκε με έννομο συμφέρον καθώς τα έννομα συμφέροντα του
παρεμβαίνοντος και ήδη μοναδικού συμμετέχοντος στο τμήμα 3 του
διαγωνισμού, πλην του προσφεύγοντος, προδήλως θίγονται σε περίπτωση
ευδοκίμησης της ασκηθείσας προσφυγής.
10. Επειδή, ο αναθέτων φορέας στις 24-07-2022 απέστειλε στην
ΕΑΔΗΣΥ τις απόψεις του επί της προσφυγής, τις οποίες αυθημερόν
κοινοποίησε στον προσφεύγοντα.
11. Επειδή, ο προσφεύγων εμπρόθεσμα στις 28-7-2022 υπέβαλε
ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ υπόμνημά του προς αντίκρουση των απόψεων του
αναθέτοντος φορέα.
12. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως
εισάγεται ενώπιον του 4ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
13. Επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντα: «[…]
Ως εκ τούτου, στην επίμαχη περίπτωση εντελώς εσφαλμένα η
αναθέτουσα αρχή επανήλθε με το υπ’αριθ. πρωτ. 1588/9.5.2022 έγγραφό της
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ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν επιπλέον έγγραφα
(υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργείων προς την ..., δηλώσεις σύναψης
συνεργασίας, πιστοποίηση συνεργείων κτλ) που να αποδεικνύουν ότι ισχύουν
οι δεσμεύσεις τους σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που υπάρχουν
στην .... Και τούτο διότι με το εν λόγω έγγραφο, αφενός μεν, διαστρεβλώνεται
η απαίτηση του Παραρτήματος VI το συνεργείο που θα αναλάβει την
συντήρηση/αποκατάσταση των βλαβών να βρίσκεται στην Ήπειρο, ζητώντας
επιπλέον η αναθέτουσα αρχή τούτο να είναι εξουσιοδοτημένο, αφετέρου δε,
προστίθενται αυθαιρέτως επιπλέον αποδεικτικά μέσα της δεσμεύσεως τούτης
του προσφέροντα, για την οποία εξ’αρχής απαιτείτο μόνον η υπεύθυνη
δήλωση του ιδίου. 12. Με άλλα λόγια, με τις απαιτήσεις που τίθενται στις σελ
12, 20 και 28 του Παραρτήματος VI δεν ζητείται από τους διαγωνιζόμενους να
συνεργάζονται με εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Περιφέρειας ..., ούτε ζητείται
να αναφέρεται επακριβώς ποιο θα είναι αυτό, αλλά ως ειπώθηκε και εκτέθηκε
ανωτέρω, ως ελάχιστη προϋπόθεση τίθεται απλώς και μόνον η ύπαρξη
συνεργείου στην Περιφέρεια της ..., ώστε να διασφαλίζεται πως τυχόν βλάβη
των οχημάτων θα μπορεί να επιδιορθωθεί άμεσα και χωρίς επιπρόσθετο
κόστος μετακίνησης σε άλλη περιφέρειας. Ούτε ζητείται να κατατεθούν ως
αποδεικτικά μέσα της συνεργασίας με συνεργείο που εδρεύει στην Περιφέρεια
... επιπλέον υπεύθυνες δηλώσεις των ίδιων των συνεργείων ή/και δηλώσεις
σύναψης συνεργασίας με τον προσφέροντα, παρά μόνο αυτά επιβάλλονται
μέσω του αιτήματος υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων που απεύθυνε η
αναθέτουσα. 13. Ενόψει των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η απόρριψη της
προσφοράς μας με την αιτιολογία ότι υποβλήθηκαν συμπληρωματικώς
υπεύθυνες δηλώσεις από τους νόμιμους εκπροσώπους των αντιπροσωπειών
των προσφερόμενων οχημάτων ... (για τη ...), ... (για την ...) και ... (για την ...)
και όχι υπεύθυνες δηλώσεις των δηλωθέντων εξουσιοδοτημένων συνεργείων
είναι εσφαλμένη και όλως μη νόμιμη για τον λόγο ότι στηρίζεται στα έγγραφα
των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβλήθηκαν συμπληρωματικώς μετά από το
ως άνω αίτημα της αναθέτουσας αρχής, τροποποιώντας ουσιωδώς και
αυθαιρέτως τους όρους και της απαιτήσεις της διακήρυξης. Αντιθέτως,
λαμβάνοντας υπόψιν απλώς και μόνον την απαίτηση του Παραρτήματος VI o
προσφέρων να δεσμεύεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης ότι το/τα συνεργεία
6
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συντήρησης και επισκευής βλαβών που διαθέτει θα βρίσκονται εντός της
Περιφέρειας ... είναι προφανές ότι η από 04.04.2022 Υπεύθυνη Δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μας κατά το περιεχόμενο της οποίας
δηλώνεται ότι : «……η) η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης /
αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία των
εταιρειών στην .... (συνεργείο .... στην ... για τη ..., .... στα .. .για τη ..., .... για
την ...) ικανοποιεί πλήρως τις ζητούμενες απαιτήσεις και άρα και το Κριτήριο 2
της Ομάδας Β’ των υπό ανάθεση τμημάτων. 14. Αναφορικά δε με την επίκληση
από την αναθέτουσα αρχή του άρθρου 3.1.2.1. της διακήρυξης ως
νομιμοποιητική βάση του αιτήματός της, θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά το
άρθρο 3.1.2.1 προβλέπεται ότι : «Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται

είναι

ή

εμφανίζονται

ελλιπείς

ή

λανθασμένες,

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα
έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η
συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι
αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος
ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογίαν και
για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα», ήτοι προβλέπεται η δυνατότητα της
αναθέτουσας αρχής να ζητάει επιπρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις
αναφορικά με το περιεχόμενο της ήδη υποβληθείσας προσφοράς και τους ήδη
υφιστάμενους όρους της διακήρυξης, ουδόλως δε μπορεί να ερμηνευθεί ότι
μέσω της παροχής συμπληρωματικών στοιχείων/διευκρινίσεων μπορεί η
αναθέτουσα αρχή να επιβάλλει επιπλέον/το πρώτον νέες απαιτήσεις,
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μεταβάλλοντας ανεπίτρεπτα τους όρους της διακήρυξης. 15. Δοθέντος δε ότι η
διακήρυξη ως κανονιστική πράξη δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή και τους
συμμετέχοντες, οπότε αμφότεροι δεσμεύονται να τηρούν απαρέγκλιτα τους
όρους της για τη διασφάλιση της νομιμότητας των πράξεων που εκδίδονται στο
πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, αυτονοήτως συνάγεται ότι το αίτημα
της ... να ζητήσει επιπλέον έγγραφα προς απόδειξη περαιτέρω απαιτήσεων σε
σχέση με τα όσα ήδη ζητούσε η διακήρυξη αντιβαίνει στην αρχή της
τυπικότητας, της διαφάνειας και της νομιμότητας, με συνέπεια το αίτημα τούτο
να παρίσταται ούτως ή άλλως ακυρωτέο. 16. Σε κάθε δε περίπτωση,
εξετάζοντας συνδυαστικά τόσο την εξ’αρχής υποβληθείσα από 04.04.20222
Υπεύθυνη Δήλωση όσο και τις από 23.5.2022, 24.05.2022 και 27.05.2022
υπεύθυνες

δηλώσεις

των

νομίμων

εκπροσώπων

των

επισήμων

αντιπροσωπειών στην Ελλάδα της ..., της... και της ... που υποβάλλαμε
συμπληρωματικώς διαπιστώνει κανείς την πληρότητα και συνοχή της
προσφοράς μας. Ήτοι, με την από 04.04.2022 υπεύθυνη δήλωση η εταιρεία
μας δεσμεύθηκε ότι την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των
προσφερόμενων οχημάτων θα αναλάβουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία των
επίσημων αντιπροσωπειών των προσφερόμενων οχημάτων που βρίσκονται
στην Περιφέρεια ..., και συγκεκριμένα για τα οχήματα ... το συνεργείο ... που
εδρεύει στην ..., για τα οχήματα ... το συνεργείο ... και για τα οχήματα . το
συνεργείο ... που εδρεύει στα... και ακολούθως με τις υποβληθείσες μετά από
το αίτημα της αναθέτουσας αρχής υπεύθυνες δηλώσεις καθένας από τους
νόμιμους εκπροσώπους των ως άνω επίσημων αντιπροσωπειών στην Ελλάδα
δεσμεύτηκε ότι το εξουσιoδοτημένο συνεργείο του που εδρεύει στην
Περιφέρεια ... θα αναλάβει την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των
προσφερόμενων οχημάτων κάθε αντιπροσωπείας αντίστοιχα (...,..., ...). 17.
Μάλιστα, στις υποβληθείσες συμπληρωματικώς υπεύθυνες δηλώσεις ο
νόμιμος εκπρόσωπος καθεμίας από τις ως άνω αντιπροσωπείες (...,..., ...)
παραπέμπει σε συγκεκριμένο σύνδεσμο ιστοσελίδας όπου ανατρέχοντας
κανείς

διαπιστώνει

ότι

προσδιορίζεται

επακριβώς

το

εκάστοτε

εξουσιοδοτημένο συνεργείο της κάθε αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια ..., το
οποίο είναι ακριβώς αυτό που δηλώθηκε εξ’αρχής με την από 04.04.2022
Υπεύθυνη Δήλωση. Συγκεκριμένα, στην από 24.05.2022 υπεύθυνη δήλωση
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γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα https://... για την ..., όπου εμφανίζεται το
συνεργείο αυτοκινήτων με την επωνυμία ... στην ... στην από 27.05.2022
υπεύθυνη δήλωση γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα https://www.... για την
..., όπου εμφανίζεται το συνεργείο ... στα ... και στην από 23.05.2022
υπεύθυνη δήλωση γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα https://www.... για τη
..., όπου εμφανίζεται το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ... στην .... Τα εν λόγω
εξουσιοδοτημένα συνεργεία τα οποία δηλώνονται από τους νόμιμους
εκπροσώπους

καθεμίας

εκ

των

επίσημων

αντιπροσωπειών

των

προσφερόμενων οχημάτων είναι ακριβώς όμοια με αυτά που περιέχονται στην
εξ’αρχής υποβληθείσα από 04.04.2022 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας μας
και συνεπώς ουδεμία τροποποίηση των δηλωθέντων με την προσφορά μας
υφίσταται. 18. Εξάλλου, το αίτημα της αναθέτουσας αρχής να υποβάλλουμε
περαιτέρω

έγγραφα

της

που

αποδεικνύουν

την

δέσμευση

των

εξουσιοδοτημένων συνεργείων που βρίσκονται στην ... αναφέρεται εντελώς
ενδεικτικά στα έγγραφα αυτά, ουδόλως δε τα προσδιορίζει επακριβώς και
μονοσήμαντα, οπότε απολύτως ορθώς σε απάντηση τούτο η εταιρεία μας
υπέβαλε σε συμφωνία με τα ήδη δηλωθέντα με την από 04.04.2022 δήλωσή
μας τις από 23.05.2022, 24.05.2022 και 27.05.2022 υπεύθυνες δηλώσεις των
νομίμων εκπροσώπων των επίσημων αντιπροσωπειών των προσφερόμενων
οχημάτων, οι οποίο προσδιορίζουν επακριβώς τα ίδια συνεργαζόμενα
εξουσιοδοτημένα συνεργεία με έδρα την Περιφέρεια ... 19. Ενόψει των
ανωτέρω, δεν τίθεται κανένα ζήτημα τροποποίησης της προσφοράς μας, όπως
ισχυρίζεται η Επιτροπή για να δικαιολογήσει την απόρριψή μας, αφού από την
επισταμένη εξέταση των προσκομισθέντων εγγράφων διαπιστώνεται πως
ουδεμία αντίφαση υπάρχει μεταξύ των συνεργείων που δηλώνουμε με την
προσφορά μας, που σημειωτέον δεν απαιτούνταν καν, και των συνεργείων
που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις των επίσημων αντιπροσωπειών
που απεστάλησαν μετά από αίτημα της ... και συνεπώς δεν υφίσταται καμία
μεταβολή των στοιχείων την προσφοράς μας, ούτε βεβαίως τεκμηριώνεται
ελλιπώς το ζητούμενο Κριτήριο 2 της Ομάδας Β’ , το οποίο στοιχειοθετούμε
πλήρως δηλώνοντας εξ’αρχής επακριβώς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
καθεμίας αντιπροσωπείας των προσφερόμενων οχημάτων που εδρεύει στην
Περιφέρεια ... με το οποίο θα συνεργαστούμε, παρότι με τους όρους της
9
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διακήρυξης δεν ζητείτο ούτε αυτό να είναι εξουσιοδοτημένο, ούτε να
προσδιορίζεται επακριβώς[…]Συνεπώς, δοθέντος ότι η ισχύς της προσφοράς
της «...» εκτείνεται έως την 10.04.2023, η εγγυητική επιστολής συμμετοχής θα
έπρεπε να λήγει την 10η .05.2023, αντί της 4 ης .05.2023 που πραγματικά
λήγει, πλημμέλεια που θα πρέπει να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς
της συνολικά. 23. Το γεγονός ότι κατά τον όρο 2.2.2. της διακήρυξης
προβλέπεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ισχύει έως την 04.05.2023
δεν επιδρά εν προκειμένω διότι τούτο αφορά και μόνον στην περίπτωση που η
ισχύς της προσφοράς εκτείνεται ακριβώς έως 12 μήνες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως τις 04.04.2023 και δεν
καταλαμβάνει την κριθείσα περίπτωση όπου η αντίδικος εταιρεία επέλεξε να
ορίζει το χρόνο ισχύος της προσφοράς της έως τις 10.04.2022, οπότε όφειλε
με βάσει την τελευταία αυτή ημερομηνία να υπολογίσει και τον χρόνο ισχύος
της εγγύησης συμμετοχής της, παρεκτείνοντας την διάρκεια αυτής τουλάχιστον
για 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς της,
ήτοι έως την 10.05.2023, το οποίο εσφαλμένως δεν έπραξε[…]Στην κριθείσα
περίπτωση η προσφορά της αντιδίκου έλαβε 100 βαθμούς για το κριτήριο 8
της Ομάδας Α’ παρότι από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
οχήματος είναι εμφανές ότι ξεπερνούνται οι μέγιστες ζητούμενες τιμές ως προς
το ύψος του φορτηγού και τις διαστάσεις του μεταξονίου, απόκλιση ένεκα της
οποίας νομίμως θα έπρεπε η προσφορά της αντιδίκου να απορριφθεί για το
τμήμα 3. 29. Σε καμία δε περίπτωση, η πλημμέλεια τούτη της προσφοράς της
αντιδίκου δεν θα μπορούσε να θεραπευθεί/διορθωθεί εκ των υστέρων διότι οι
ζητούμενες προδιαγραφές ως περιγράφονται στο Παράρτημα VI της
διακήρυξης

τίθενται

επί

ποινή

αποκλεισμού,

οπότε

θα

πρέπει

να

ικανοποιούνται εξ’αρχής, μη δυνάμενη η αντίδικος κατά την εξέλιξη της
παρούσας διαδικασίας να τροποποιήσει αυτές, διότι τούτο θα ισοδυναμούσε
με ανεπίτρεπτη τροποποίηση της προσφοράς της[…]».
14. Επειδή, σύμφωνα με τις απόψεις του αναθέτοντος φορέα:
«[…]Σχετικά με την ... και τις διευκρινήσεις της (38) , στην Υ.Δ.(16) που
υπέβαλε με την προσφορά της και όχι διευκρινιστικά, αναφέρει συνεργείο για
... την ... στην ..., για ... την ... στα .... και για ... την .... Στην συνέχεια όμως,
υποβάλει διευκρινιστικά Υ.Δ. από ... για ... (40) , από ... (37) για ... και .... για
10
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... (39) ,επίσημος εισαγωγέας της ... η πρώτη, επίσημος διανομέας της ... η
δεύτερη και επίσημος εισαγωγέας της ... η τρίτη, όπως αναφέρονται στις Υ.Δ.
Άρα τίθεται ζήτημα τήρησης, από πλευράς των συνεργείων που δήλωσε στην
Περιφέρεια των οικείων απαιτήσεων της προκήρυξης (ανταπόκριση σε πέντε
ημέρες, έκπτωση, κ.λπ.). Τούτο δε ακόμη και υπό την εκδοχή που η ίδια η …
προβάλει στις διευκρινίσεις

(δηλαδή ότι τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία

υποχρεούνται έτσι κι αλλιώς σε παροχή service, κ.λπ.), αφού μπορεί το
εξουσιοδοτημένο συνεργείο να παρέχει το service και την αποκατάσταση
βλάβης, αλλά όχι στις 5 μέρες που αξιώνει η προκήρυξη ή / και όχι με την τιμή
(έκπτωση) που προβλέπει η προκήρυξη, αφού τα συνεργεία είναι μεν μέλος
δικτύου, δεν παύουν όμως να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις / οικονομικές
οντότητες. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η επιβεβαίωση (οι Υ.,Δ. των
διευκρινίσεων) έπρεπε να έχει προέλθει από τα δηλωθέντα με την Υ.Δ. της
προσφοράς συνεργεία της Περιφέρειας, ήτοι ... /...,... / .... και ... / ... και όχι
από ... για ... , ... για ... και .... για ... Υπό τα ανωτέρω δεδομένα λοιπόν: Η ...
είτε μετέβαλε / τροποποίησε την προσφορά της (άλλα πρόσωπα / συνεργεία
στην Περιφέρεια δηλώθηκαν με την προσφορά κι άλλα πρόσωπα αφορούν οι
Υ.Δ. που υπέβαλε διευκρινιστικά), είτε δεν τεκμηρίωσε την παροχή service,
έκπτωσης, κ.λπ., στην Περιφέρεια σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στην
προκήρυξη χρόνους και όρους και άρα δεν καλύπτεται το κριτήριο 2 της
ομάδας Β της αξιολόγησης για κάθε προσφερόμενο όχημα και βαθμολογείται
με κάτω από 100.[…]Η προσφορά της ... είναι ορθή και αποδεκτή σύμφωνα με
τις υπ. Αριθμ ... με ΑΔΑ ... (1) απόφασης του ΔΣ της ... και υπ. Αριθμ... με ΑΔΑ
... (42) απόφαση του ΔΣ της ...[…]Ζητάμε να μη γίνει αποδεκτή η προσφυγή
της της ...[…]».
15. Επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του παρεμβαίνοντα: «[…]
Είναι προφανές ότι αν κάποιος μετατρέψει τα χιλιοστά σε εκατοστά ή μέτρα
τότε το προσφερόμενο όχημα είναι απόλυτα σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές[…]την ανωτέρω προσέγγιση κρίνουμε άκυρη, ελάσσονος να
όχι ανύπαρκτης σημασίας[…]οι ημερομηνίες που λαμβάνονται υπόψη είναι
αυτές που περιγράφονται στην ίδια τη διακήρυξη[…]».
16. Επειδή, σύμφωνα με τους περιεχόμενους στο υπόμνημα
ισχυρισμούς του προσφεύγοντα: «[…]Είναι δε απολύτως αυθαίρετος ο
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Αριθμός Απόφασης: 1296/2022
ισχυρισμός

της

αναθέτουσας

αρχής

περί

τροποποίησης

μέσω

των

διευκρινίσεων της προσφοράς μας διότι είναι πασιφανές ότι με την
υποβληθείσα αρχικώς υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας μας αναφερθήκαμε
στην αποκατάσταση των βλαβών των προσφερόμενων οχημάτων ...(Τμήμα 3)
από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ... στην ..., τηρουμένων των χρονικών
ορίων αποκατάστασης βλαβών που θέτει η διακήρυξη, δεσμεύσεις που
επαληθεύονται πλήρως μέσω της υποβληθείσας συμπληρωματικώς από
24.05.2022 υπεύθυνης δήλωσης του επίσημου εισαγωγέα της ... στην Ελλάδα,
ο οποίος αναφέρεται επακριβώς στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της ... στην ...
και περαιτέρω δεσμεύεται εξίσου ως προς την τήρηση των ζητούμενων από
την διακήρυξη χρονικών ορίων αποκατάστασης των βλαβών. Πως, επομένως,
η αναθέτουσα αρχή επικαλείται δήθεν τροποποίηση της προσφοράς μας
αναφορικά με τα δηλούμενα συνεργεία που θα αναλάβουν την αποκατάσταση
των βλαβών όταν ουδεμία τέτοια τροποποίηση απορρέει από τις ως άνω
υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται αμφότερες στο εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της ... στην ... (σε σχέση με το Τμήμα 3 της υπό ανάθεση
σύμβασης)[…]».
17. Επειδή το άρθρο 18 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «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[…]».
18. Επειδή, το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 ορίζει ότι : «1. Οι όροι των
εγγράφων της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να
επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών. 2.
Τα έγγραφα της σύμβασης ….περιέχουν ιδίως :[…] ια) τα τεχνικά
χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των
αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της
διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης,
τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το
αντικείμενο της σύμβασης, [...] ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από
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τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς [...] κ) τα
απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.)[…]».
19.Επειδή, σύμφωνα με τη διακήρυξη:
[…]«2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής»: «2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής […] Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 4-5-2023, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται».
[…]2.3.2 «Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι
που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς».
[…]2.4.3.2 «Τεχνική προσφορά»: «H τεχνική προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος VI και VII της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα»
[…]2.4.5 «Χρόνος ισχύος των προσφορών».
Οι

υποβαλλόμενες

προσφορές

ισχύουν

και

δεσμεύουν

τους

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 12 μηνών από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική»
[…]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI […] τμήμα 3 […]: «ΑΜΑΞΩΜΑ – ΧΩΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Βασικά χαρακτηριστικά του πλαισίου – χώρου φόρτωσης: Ολικό μήκος οχήματος : έως 5.000 mm. - Ολικό ύψος οχήματος : έως 1.800
mm. - Μεταξόνιο : έως 3.200 mm - Το όχημα θα είναι μικτού επιτρεπόμενου
φορτίου έως 3.300 kg . Όσο αφορά τις Διαστάσεις και Βάρος του οχήματος
ισχύουν τα εξής: Όσο αφορά τις Διαστάσεις ο προσφέρων που θα παρέχει
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όχημα με Διαστάσεις με τα ανώτατα επιτρεπτά θα λάβει την βάση της
βαθμολογίας, ο προσφέρων που θα παρέχει όχημα με Διαστάσεις που είναι
μικρότερες των ανώτερων επιτρεπτών το μέγιστο της βαθμολογίας. Όλες οι
υπόλοιπες ενδιάμεσες τιμές Διαστάσεων θα βαθμολογούνται αναλογικά».
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI[….]για τα είδη του τμήματος 3 «ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ PICK UP (περίπου 1000 kg)» απαιτούνται τα εξής :
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ Ο προμηθευτής με την προσφορά
οφείλει να καταθέσει: α) Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας
τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς
καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) .
β) Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου για
τουλάχιστον 3 έτη . γ) Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών
τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. δ) Υπεύθυνη δήλωση για
τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση
του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η
έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Ελάχιστη
απαίτηση είναι η ύπαρξη συνεργείου στην Περιφέρεια ... ε) Οι εκπτώσεις που
θα τυγχάνει ο Αγοραστής επί των εκάστοτε κάθε φορά επίσημων
τιμοκαταλόγων σε ανταλλακτικά και εργασίες να είναι μεγαλύτερες του 10%
(υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) (το όχημα να συνοδεύεται κατά το
δυνατό από τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή,
ο οποίος να ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου). Ελάχιστη απαίτηση
επίσης είναι να υπάρχουν σε stock τουλάχιστον τα ανταλλακτικά που αφορούν
την συντήρηση του οχήματος. Όσο αφορά την εξυπηρέτηση της ... σε τεχνική
υποστήριξη, SERVICE, ύπαρξη στοκ και άμεση προμήθεια των αναγκαίων
ανταλλακτικών ο προσφέρων που θα παρέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα θα
λάβει τη βάση της βαθμολογίας, ο προσφέρων που θα παρέχει περισσότερα
έτη παροχής ανταλλακτικών, μικρότερο χρόνος ανταπόκρισης παροχής
ανταλλακτικών, περισσότερα συνεργεία εντός της Περιφέρειας ... και ύπαρξη
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stock ανταλλακτικών που δεν αφορούν μόνο την συντήρηση του οχήματος θα
λάβει την μέγιστη βαθμολογία. Όλες οι υπόλοιπες ενδιάμεσες προτάσεις θα
βαθμολογούνται αναλογικά»
«Κριτήρια αξιολόγησης […]ΟΜΑΔΑ B΄ (ΤΕΧΝΙΚHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ) (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
Α/Α Κριτήριο Ανάθεσης

Βαθμολογία Συντελεστής Βαρύτητας (%)

1 Χρόνος παράδοσης οχήματος (μέγιστο 6 μήνες 100
βαθμοί,5 μήνες 110 βαθμοί, 4 μήνες 120 βαθμοί)
100 – 120 10
2 Εξυπηρέτηση της ... σε τεχνική υποστήριξη,
SERVICE, ύπαρξη στοκ και άμεση προμήθεια των
αναγκαίων ανταλλακτικών
100 – 120 10
20. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Διακήρυξη του
διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο του διαγωνισμού (ΕΑ ΣτΕ
352/2016) και ως κανονιστική πράξη, δεσμεύει με τους όρους της, τόσο τους
τρίτους προς τους οποίους απευθύνεται, όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο
που προκηρύσσει τον σχετικό Διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται εφεξής και
μέχρι τέλους της διαδικασίας του διαγωνισμού να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται
σε αυτή (βλ. ενδεικτικά Πράξεις VI Τμήματος ΕλΣυν 181/2006, 31/2003,
105/2003, 294/2010, 224, 78/2007, 19/2005 κ.ά.). Ταυτόχρονα, επιβάλλεται
να προσδιορίζονται επακριβώς σε αυτήν τα προς συμμετοχή στον
Διαγωνισμό απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της
προσφοράς δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Ενόψει τούτων, αλλά και των
αρχών της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας
των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν την διαδικασία συνάψεως των
δημοσίων συμβάσεων κατά το πνεύμα τόσο της κοινοτικής όσο και της
εθνικής νομοθεσίας, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα αξιούμενα από
τη Διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει,
δικαιολογητικά και στοιχεία (πρβλ. ΣτΕ 5022/2012) προκειμένου να
συμμετάσχει νομίμως στο Διαγωνισμό. Η παράβαση ουσιωδών διατάξεων της
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Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με
τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού (ΟλΣΤΕ 2137/1993). Αντιστοίχως, η παράβαση
τέτοιων διατάξεων της Διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους καθιστά
απαράδεκτες τις υποβληθείσες προσφορές τους (ΕλΣυν 1949/2009 Τμήμα VI,
ΕλΣυν Πράξη 115/2008 Τμήμα VI, ΕλΣυν Πράξη 10/2008 Τμήμα VI, ΕλΣυν
Πράξη 22/2005 Τμήμα VI). Ομοίως, η υποχρέωση διαφάνειας έχει μεταξύ
άλλων ως σκοπό να αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της
αναθέτουσας αρχής (βλ. C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL,
σκ. 25 και C-599/10, SAG ELV Slovenko κλπ, σκέψη 25 και περαιτέρω
παραπομπές σε νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η
αναθέτουσα αρχή μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους στους οποίους η
ίδια υποβλήθηκε (βλ. C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL, σκ.
27).
21. Επειδή, ειδικότερα, ο διαχωρισµός µεταξύ ουσιώδους και
επουσιώδους έλλειψης ως και µεταξύ τυπικού και ουσιώδους σφάλµατος θα
πρέπει να ερµηνεύεται µέσω του πρίσµατος του άρ. 18 Ν. 4412/2016 και των
αρχών που αυτό καθιερώνει επί των διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων καθώς και

εν γένει

στο

πλαίσιο

του

αποτελεσµατικού

ανταγωνισµού. Το κριτήριο δε του παραπάνω διαχωρισµού, συνίσταται στο
ότι, η επιτρεπτή συµπλήρωση δεν πρέπει να είναι τέτοιας έκτασης ώστε να
προσδίδει αθέμιτο πλεονέκτηµα στον υπέρ ου οικονοµικό φορέα έναντι των
ανταγωνιστών του εισάγοντας ευµενή υπέρ αυτού διάκριση, να µην επιτρέπει
τη µεταβολή των υποβληθεισών προσφορών, να µην του παρέχει εµµέσως
ευκαιρία πλήρωσης αποδεικτικής ή ουσιαστικής προϋπόθεσης ή να του
παρέχει δυνατότητα για την το πρώτον επίκληση προσόντων, δυνατοτήτων,
ικανοτήτων και νοµικών και πραγµατικών δεδοµένων, τα οποία ανεξαρτήτως
αν υφίσταντο ή όχι κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του, αυτός δεν
τα επικαλέστηκε καίτοι η διακήρυξη τα απαιτούσε ή για την το πρώτον τήρηση
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας που αυτός δεν τήρησε.
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22. Επειδή, επί του πρώτου λόγου της προσφυγής σημειώνονται τα
ακόλουθα: Από τη συνδυασμένη ερμηνεία κι εφαρμογή των όρων 2.4.3.2 και
του Παραρτήματος VI της διακήρυξης αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις
και τα κριτήρια αξιολόγησης (Ομάδα Β’) για τα είδη του τμήματος 3 προκύπτει,
μεταξύ άλλων, ότι βασικό προαπαιτούμενο αποτελεί η διασφάλιση της καλής
λειτουργίας των οχημάτων μέσω των υπεύθυνων δηλώσεων εγγύησης καλής
λειτουργίας τους, η ταχύτερη δυνατή και οικονομικότερη επιδιόρθωση βλαβών
και η δυνατότητα αντικατάστασης αυτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Γι’
αυτό και ζητείται ως ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο της τεχνικής
προσφοράς η ύπαρξη συνεργείου εντός της περιφέρειας της ..., όπου και
εδρεύει ο αναθέτων φορέας, όπως και η ύπαρξη των απαραίτητων
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών σε στοκ.
23. Επειδή, προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (βλ.
σκέψη 19) ο προσφεύγων υπέβαλε την από 04-04-2022 υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου του, σύμφωνα με την οποία : «α. στην προσφορά
της εταιρείας μας λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο των Όρων, και των
Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και τους οποίους
αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα. β. η προσφορά μας ισχύει και μας
δεσμεύει για δώδεκα (12) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού. γ. η παράδοση των ειδών θα γίνει
εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στον τόπο
παράδοσης που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ή στη σύμβαση. δ. η
εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να παραδώσει το κάθε όχημα με άδεια και
πινακίδες κυκλοφορίας το κόστος των οποίων θα βαρύνει την εταιρεία μας ε. η
εταιρεία μας εγγυάται την καλή λειτουργία για 2 έτη για το πλήρες όχημα (η
εγγύηση

είναι

ανεξάρτητη

από

τα

προβλεπόμενα

σε

οποιαδήποτε

εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . στ) η εταιρεία μας εγγυάται την
αντισκωριακή προστασία και το χρώμα του πλαισίου για 3 έτη. ζ) η εταιρεία
μας εγγυάται την παροχή ανταλλακτικών για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης
των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
η) η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το
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πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί
βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία των εταιρειών στην .... (συνεργείο
.... στ.. ... για τη ..., .... στα ... για τη ..., .... για την ...). θ) Υπάρχουν σε stock
τουλάχιστον τα ανταλλακτικά που αφορούν την συντήρηση του κάθε
οχήματος.».
24. Επειδή, εν συνεχεία ο αναθέτων φορέας με το υπ’ αριθ. πρωτ.
1588/09-05-2022 έγγραφό του, απευθυνόμενος, μεταξύ άλλων και στον
προσφεύγοντα,

αιτήθηκε συμπληρωματικά έγγραφα από τα οποία να

προκύπτει η τήρηση των δεσμεύσεών του σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα
συνεργεία της ..., δηλαδή υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργείων προς τη .../
δηλώσεις σύναψης συνεργασίας/ πιστοποίηση συνεργείων κλπ.

Σε

απάντηση του αιτήματος τούτου, ο προσφεύγων υπέβαλε, επιπλέον της ήδη
υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης, την από 24.05.2022 υπεύθυνη δήλωση
του ..., ο οποίος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία ..., ήτοι
του επίσημου εισαγωγέα της ...στην Ελλάδα, δήλωσε ότι εάν ο προσφεύγων
αναδειχθεί ανάδοχος της υπόψη σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ 3 «ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤYΠΟΥ , PICK UP» τότε το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων
της ... στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου των συνεργείων στην ...,
υποχρεούται να παρέχει την προβλεπόμενη συντήρηση/αποκατάσταση στα
οχήματα ... που θα προμηθευτεί η ...από την εταιρεία, και δη δεσμεύεται ότι η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το
πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί
βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία των εταιρειών στην ... Σχετικά
περιέχεται παραπομπή στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργείων της ...
στην Ελλάδα, όπως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://...
25. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, ως προκύπτει από το πρακτικό 2
(αριθ. πρωτ. 2020/15-06-2022) της Επιτροπής του διαγωνισμού, το οποίο
επικυρώθηκε με την προσβαλλομένη, η προσφορά του προσφεύγοντος
κρίθηκε απορριπτέα, μεταξύ άλλων και για το τμήμα 3 του διαγωνισμού,
αφού η τελευταία αξιολογήθηκε με 99 στο κριτήριο 2 της Β’ Ομάδας
αναφορικά με τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης και επισκευής των
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προσφερόμενων οχημάτων, ήτοι έλαβε βαθμολογία μικρότερη από τη βάση
των 100 βαθμών, με την ακόλουθη αιτιολογία: «Σχετικά με την ..., στην Υ.Δ
που υπέβαλε με την προσφορά της και όχι διευκρινιστικά, αναφέρει συνεργείο
[…] και για ... την .... Στη συνέχεια όμως, υποβάλει διευκρινιστικά Υ.Δ. από […]
.... για ..., επίσημος εισαγωγέας της ... […] Άρα τίθεται ζήτημα τήρησης από
πλευράς των συνεργείων που δήλωσε στην Περιφέρεια των οικείων
απαιτήσεων της προκήρυξης (ανταπόκριση σε πέντε ημέρες, έκπτωση κ.λ.π).
[…] Υπό τα ανωτέρω δεδομένα λοιπόν : Η ... είτε μετέβαλε / τροποποίησε την
προσφορά της (άλλα πρόσωπα / συνεργεία στην Περιφέρεια δηλώθηκαν με
την προσφορά κι

άλλα πρόσωπα αφορούν οι Υ.Δ.

που υπέβαλε

διευκρινιστικά), είτε δεν τεκμηρίωσε την παροχή service, έκπτωσης, κ.λπ.,
στην Περιφέρεια σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στην προκήρυξη
χρόνους και όρους και άρα δεν καλύπτεται το κριτήριο 2 της Ομάδας Β της
αξιολόγησης για κάθε προσφερόμενο όχημα και βαθμολογείται με κάτω από
100».
26.

Επειδή,

καταρχήν,

αναφορικά

με

τους

ισχυρισμούς

του

προσφεύγοντος ότι εσφαλμένως ο αναθέτων φορέας, καθ’υπέρβαση των
απαιτήσεων της διακήρυξης και κατάχρηση της παρεχόμενης δυνατότητας
για την υποβολή διευκρινίσεων, αιτήθηκε τη διευκρίνιση της προσφοράς του,
η οποία κατά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος ήταν πλήρης κι
απολύτως

σύμφωνη

με

τις

απαιτήσεις

της

διακήρυξης,

τυγχάνουν

απορριπτέοι στο σύνολό τους ως αλυσιτελώς προβαλλόμενοι στο παρόν
στάδιο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο προσφεύγων ουδέποτε
εξέφρασε τις αντιρρήσεις του επί του διευκρινιστικού ερωτήματος του
αναθέτοντος

φορέα

αλλά

ανεπιφύλακτα

υπέβαλλε

διευκρινίσεις/συμπληρωματικά έγγραφα σύμφωνα με τα ζητούμενα σε αυτό.
27. Επειδή, ωστόσο, ως προκύπτει από την επισκόπηση της
προσφοράς του προσφεύγοντος για το τμήμα 3 και συγκεκριμένα της αρχικώς
υποβληθείσας από 04-04-2022 υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με την
από 24-05-2022 υπεύθυνη δήλωση του ..., ως νομίμου εκπροσώπου της
επίσημης αντιπροσωπείας της ... στην Ελλάδα, προκύπτει η πληρότητα και η
συνοχή της προσφοράς του προσφεύγοντος, ως ενιαίο σύνολο, σε αντίθεση
με τα όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζεται ο αναθέτων φορέας. Ειδικότερα, με
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την αρχικώς υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση ο προσφεύγων δεσμεύτηκε ότι
την αποκατάσταση των βλαβών των προσφερόμενων οχημάτων θα
αναλάβουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία των επίσημων αντιπροσωπειών
των προσφερόμενων οχημάτων που βρίσκονται στην Περιφέρεια …, και
συγκεκριμένα για τα οχήματα ..., που αφορά η προσφορά για το τμήμα 3, το
συνεργείο ... που εδρεύει στην περιφέρεια ... Στη συνέχεια δε με την από 2405-2022 υπεύθυνη δήλωση ο επίσημος αντιπρόσωπος της ... στην Ελλάδα,
διά του νομίμου εκπροσώπου του, δεσμεύτηκε ότι το εξουσιoδοτημένο
συνεργείο του που εδρεύει στην Περιφέρεια … θα αναλάβει την συντήρηση
και αποκατάσταση των βλαβών των προσφερόμενων οχημάτων. Σημειώνεται
δε ότι στην συμπληρωματικώς υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση ο νόμιμος
εκπρόσωπος της ... παραπέμπει σε συγκεκριμένο σύνδεσμο ιστοσελίδας,
από

το άνοιγμα της οποίας ευχερώς διαπιστώνεται

ότι σε

αυτήν

προσδιορίζεται επακριβώς το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της κάθε
αντιπροσωπείας στην Περιφέρεια ..., το οποίο είναι ακριβώς αυτό που
δηλώθηκε εξ’αρχής με την από 04.04.2022 Υπεύθυνη Δήλωση. Συγκεκριμένα,
στην από 24.05.2022 υπεύθυνη δήλωση γίνεται παραπομπή στην ιστοσελίδα
https://... για την ..., όπου εμφανίζεται το συνεργείο αυτοκινήτων με την
επωνυμία ... στην ... και συνεπώς ουδεμία τροποποίηση των δηλωθέντων με
την προσφορά του προσφεύγοντος υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση τονιστέον
ότι το αίτημα του αναθέτοντος φορέα για την υποβολή διευκρινίσεων και
συγκεκριμένα περαιτέρω εγγράφων που αποδεικνύουν την δέσμευση των
εξουσιοδοτημένων συνεργείων που βρίσκονται στην Ήπειρο αναφέρεται
ενδεικτικά στα έγγραφα αυτά, χωρίς να τα προσδιορίζει επακριβώς και
μονοσήμαντα. Συνεπώς,

ορθώς και σε πλήρη συμφωνία με τα ήδη

δηλωθέντα ο προσφεύγων με την από 24.05.2022 υπεύθυνη δήλωση της
επίσημης αντιπροσωπείας προσδιόρισε επακριβώς τα ίδια συνεργαζόμενα
εξουσιοδοτημένα συνεργεία με έδρα την Περιφέρεια ... και δεσμεύτηκε στις
απαιτήσεις της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι αναφορικά με την απαίτηση
παροχής service το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών

από την

εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και έντεχνης αποκατάσταση το πολύ εντός
δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη διακήρυξη δεν προβλέπεται η
υποχρέωση

υποβολής

υπεύθυνης

δήλωσης
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συνεργείο ή τον επίσημο αντιπρόσωπο αλλά απαιτείται η ύπαρξη συνεργείου
στην περιφέρεια ... και η δέσμευση του προμηθευτή. Παραταύτα με τα
υποβληθέντα έγγραφα ο προσφεύγων παρείχε τη δέσμευση τόσο του ιδίου
όσο και του επίσημου αντιπροσώπου σχετικά με τα ανωτέρω. Επομένως,
αβάσιμοι τυγχάνουν οι ισχυρισμοί του αναθέτοντος φορέα ότι εν προκειμένω
τίθεται ζήτημα τροποποίησης της προσφοράς και σε κάθε περίπτωση
ουδόλως μπορεί ν’αποκλειστεί προσφορά για λόγο που δεν προβλέπεται στη
διακήρυξη. Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος λόγος της προσφυγής πρέπει να
γίνει δεκτός.
28. Επειδή, επί του δεύτερου λόγου της προσφυγής σημειώνονται τα
ακόλουθα: Από τη συνδυασμένη ερμηνεία κι εφαρμογή των όρων 2.2.2 και
2.4.5 της διακήρυξης προκύπτει ότι οι υποβληθείσες προσφορές πρέπει επί
ποινή απαραδέκτου να ισχύουν και να δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για
διάστημα 12 μηνών, αρχής γενομένης από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας παραδεκτής υποβολής προσφορών, η οποία ορίζεται την 0404-2022 και άρα η ισχύς της προσφοράς πρέπει υποχρεωτικά να εκτείνεται
έως την 04-04-2023. Ειδικά δε για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
συμμετοχής, ο όρος 2.2.2.1 προβλέπει ότι αυτός θα βαίνει πέραν της ισχύος
της προσφοράς για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, ήτοι τουλάχιστον μέχρι
04-05-2023, διαφορετικά επισύρεται ο αποκλεισμός του προσφέροντος
οικονομικού φορέα.
29. Επειδή, εν προκειμένω, ως προκύπτει από την επισκόπηση της
προσφοράς του παρεμβαίνοντος, η τελευταία, ως άλλωστε δεν αρνείται και ο
ίδιος ο προσφεύγων, καταρχήν, ικανοποιεί τον όρο 2.4.5 ως προς τον νόμιμο
χρόνο ισχύος προσφοράς, αφού αυτός εκτείνεται έως την 10-04-2023. Κατά
τη διακήρυξη δε αρκούσε να εκτείνεται έως και την 4-04-2023, ήτοι για 12
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών (4-04-2022). Περαιτέρω, σε ο,τι αφορά τον χρόνο ισχύος της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται σε 30 ημέρες από την υποβολή της
προσφοράς, ώστε ως ρητώς προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2.2.1 της
διακήρυξης, «[…]μέχρι 4-05-2023[…]». Εν προκειμένω δε ο χρόνος ισχύος
της εγγυητικής επιστολής του παρεμβαίνοντος συμπίπτει με τον χρόνο που
προσδιορίζεται στη διακήρυξη, ήτοι την 4-05-2023 κι, επομένως, αβάσιμος
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τυγχάνει ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι η προσφορά του τυγχάνει
απορριπτέα. Και τούτο διότι εσφαλμένως ο προσφεύγων ερμηνεύει τη σχετική
διάταξη αφού οι ημερομηνίες που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτές που ρητώς
προβλέπονται στη διακήρυξη ενώ άνευ σημασίας τυγχάνει το γεγονός ότι ο
παρεμβαίνων προέβλεψε μακρύτερο από το προβλεπόμενο χρόνο ισχύος της
προσφοράς του, ήτοι μέχρι την 10-04-2023 αντί την 4-04-2023, γεγονός που
δεν επηρεάζει τον υπολογισμό των νομίμων προθεσμιών. Συνεπώς, ο υπό
κρίση λόγος της προσφυγής τυγχάνει απορριπτέος.
30. Επειδή, επί του τρίτου λόγου της προσφυγής σημειώνονται τα
ακόλουθα: Στο Παράρτημα VI της διακήρυξης προσδιορίζονται, μεταξύ
άλλων, οι μέγιστες ζητούμενες τιμές του ολικού μήκους, του ολικού ύψους και
του μεταξωνίου του αμαξώματος του προτεινόμενου οχήματος, οι οποίες
εφόσον ικανοποιούνται από το προσφερόμενο όχημα θα λαμβάνεται
βαθμολογία

100

βαθμών

ενώ

όσο

χαμηλότερες

τιμές

διαθέτει

το

προσφερόμενο όχημα θα λαμβάνεται αυξανόμενη βαθμολογία με ανώτατο
όριο τους 120 βαθμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο

2.3.1.

της

διακήρυξης

τα

εν

λόγω

χαρακτηριστικά

βαθμολογούνται στο κριτήριο 8 της Ομάδας Α’ του τμήματος 3 το οποίο
αφορά στο «Βάρος-Διαστάσεις Οχήματος». Σε ό,τι αφορά τις τιμές που
υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια είναι απορριπτέες.
31. Επειδή, εν προκειμένω, ο παρεμβαίνων προσέφερε για το τμήμα 3
ένα φορτηγό ανοικτού τύπου Pickup με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Εργοστάσιο Κατασκευής: ...
Έτος Κατασκευής: 2022
Τύπος : ...
Έκδοση: ...
Χρώμα: Λευκό
Κυβισμός: 2.000 cc, DIESEL
Χώρα Παραγωγής: ...
Οι βασικές διαστάσεις του προσφερόμενου οχήματος περιγράφονται
στην σελ 25 της τεχνικής προσφοράς του παρεμβαίνοντος ως κάτωθι:
Ολικό μήκος : 5282 mm (ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ)
Ολικό πλάτος το μέγιστο : 2163 mm με καθρέπτες
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Ολικό ύψος : 1804 mm (άφορτο)
Μεταξόνιο : 3220 mm
Από τη σύγκριση των διαστάσεων του προσφερόμενου οχήματος με αυτές
που τίθενται ως ανώτατα όρια των ζητούμενων προδιαγραφών διαπιστώνεται
απόκλιση ως προς το ύψος του φορτηγού και το μήκος του μεταξονίου. Ήτοι,
το μέγιστο ύψος του αμαξώματος

προσδιορίζεται στις ζητούμενες

προδιαγραφές έως 1800 mm και το μεταξόνιο έως 3200 mm ενώ το
προσφερόμενο φορτηγό ... έχει ύψος (χωρίς φορτίο) 1804 mm και μεταξόνιο
3220 mm, δηλαδή οι διαστάσεις του προσφερόμενου φορτηγού υπερβαίνουν
τα μέγιστα όρια που τίθενται με τις ζητούμενες προδιαγραφές, και άρα δεν
ικανοποιούν αυτές. Συνεπώς, ως βάσιμα ισχυρίζεται ο προσφεύγων
εσφαλμένως και σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη η
προσφορά του παρεμβαίνοντος έλαβε 100 βαθμούς για το κριτήριο 8 της
Ομάδας Α’ παρότι από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου
οχήματος είναι εμφανές ότι υπάρχει υπέρβαση των μέγιστων ζητούμενων
τιμών ως προς το ύψος του φορτηγού και τις διαστάσεις του μεταξονίου,
απόκλιση ένεκα της οποίας η προσφορά του παρεμβαίνοντος για το τμήμα 3
έπρεπε να απορριφθεί, λόγω της παραβίασης τεχνικής προδιαγραφής που
τίθεται με ποινή τον αποκλεισμό. Αλυσιτελώς δε προβάλλεται από τον
παρεμβαίνοντα ότι η απόκλιση είναι επουσιώδης, ειδικά εάν μετατραπούν τα
mm σε cm, και τούτο διότι αφενός μεν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά ζητούνται
σε mm κι, αφετέρου, ενόψει της αρχής της τυπικότητας και της ίσης
μεταχείρισης

των

διαγωνιζομένων

οποιαδήποτε

απόκλιση

από

τους

ουσιώδεις όρους της διακήρυξης επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς κατά
δεσμία αρμοδιότητα του αναθέτοντος φορέα. Συνεπώς, ο λόγος της
προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός.
32. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή
και να ακυρωθεί η προσβαλλομένη κατά το σκέλος αυτής με το οποίο αφενός
μεν απορρίφθηκε η προσφορά του προσφεύγοντος κι αφετέρου έγινε δεκτή η
προσφορά του παρεμβαίνοντος στο τμήμα 3 του διαγωνισμού. Επίσης πρέπει
ν’απορριφθεί η ασκηθείσα παρέμβαση.
33. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη πρέπει να επιστραφεί
στον προσφεύγοντα το καταβληθέν παράβολο.
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Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται

την προσφυγή

και

ακυρώνει

την προσβαλλομένη

κατά

το

προσβαλλόμενο σκέλος, σύμφωνα με το σκεπτικό.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Ορίζει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την 18-08-2022 και εκδόθηκε στις 6-09-2022 στον
Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΝΑΒΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
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