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    Η ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

                                2ο  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της, στις 8 Οκτωβρίου 2020, με την εξής 

σύνθεση: Κωνσταντίνος Κορομπέλης Πρόεδρος, Μαρία Μανδράκη και 

Νικόλαος Σαββίδης, Μέλη. 

 ια να εξετάσει την από 0 .0 .2020  ημερομηνία κατάθεσης στο 

διαδικτυακό τόπο του δια ωνισμού στο  Σ   Σ  με  ενικό  ριθμό 

Κατάθεσης    Κ  -  ρ ή  ξέτασης Προδικαστικ ν Προσ υ  ν    ΠΠ  

  Κ   ΠΠ  20  02-0 -2 020 Προδικαστική Προσ υ ή του οικονομικού 

 ορέα με την επωνυμία « ... », που εδρεύει στην … , όπως νομίμως 

εκπροσωπείται. 

Κατά του Πανεπιστημιακού  ενικού Νοσοκομείου  ... , που εδρεύει 

στο … , όπως νομίμως εκπροσωπείται. 

Με την Προδικαστική Προσ υ ή της, o προσ εύ ων δι κει την 

ακύρωση της υπ’ αριθ. 8  2.0 .2020, θέμα 2  από ασης του  ιοικητικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού  ενικού Νοσοκομείου  ...   ε εξής «η 

προσβαλλόμενη» , στο πλαίσιο του δια ωνισμού της υπ’ αριθ.  ...   

 ιακήρυξης  ια την «Προμήθεια Ιατροτε νολο ικού και 

 λεκτρομη ανολο ικού  ξοπλισμού  ια τις ανά κες του Π. .Ν.  ... »,  ια το 

Τμήμα 20 «Αντλία Έγχυσης Φαρμάκων, Τεμάχια δεκαοκτώ (18)»,  ια το οποίο 

ασκείται η παρούσα κατά τα ειδικότερα ανα ερόμενα σε αυτή.  

  εξέταση άρ ισε, α ού άκουσε τον  ιση ητή, Κωνσταντίνο Κορομπέλη 

  ού μελέτησε τα σ ετικά έ  ρα α 

Σκέ τηκε κατά το Νόμο 

1.  πειδή, έ ει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο, σύμ ωνα με το άρθρο 3 3 παρ.  και 2 του Ν. 44 2 20    Φ Κ  ΄ 

 47  και το άρθρο 5  παρ.   και 2  του Π. . 3  20 7  Φ Κ  ΄  4 , ποσού 

 00,00 ευρ  και με κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου …    ια το Τμήμα 20 
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«Αντλία Έγχυσης Φαρμάκων, Τεμάχια δεκαοκτώ (18)», προϋπολο ισμού 

27.000 ευρ , με Φ.Π. .,  ια το οποίο ασκείται η παρούσα.  

2.  πειδή, με την υπ' αριθ.  ...   ιακήρυξη το Πανεπιστημιακό 

 ενικό Νοσοκομείο  ...  προκήρυξε τη διενέρ εια ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοικτού δια ωνισμού, άνω των ορίων, με αντικείμενο την επιλο ή αναδό ου 

 ια την  ια την «Προμήθεια Ιατροτε νολο ικού και  λεκτρομη ανολο ικού 

 ξοπλισμού  ια τις ανά κες του Π. .Ν.  ... », προϋπολο ισμού  .728.550,00   

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π. ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμ έρουσα από οικονομική άπο η προσ ορά βάσει τιμής ανά είδος.   εν 

λό ω  ιακήρυξη κατα ωρήθηκε στο Κεντρικό  λεκτρονικό Μητρ ο  ημοσίων 

Συμβάσεων  Κ. .Μ.  .Σ  στις  8. 2.20 8 και με    Μ …  καθ ς και στη 

διαδικτυακή πύλη του  θνικού Συστήματος  λεκτρονικ ν  ημοσίων 

Συμβάσεων   .Σ. .  .Σ. , όπου έλαβε αύξοντα συστηµικό αριθµό … . Στην 

εν λό ω δια ωνιστική διαδικασία συμμετεί αν έξι     συνολικά δια ωνιζόμενοι 

οικονομικοί  ορείς, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία « ... » και ήδη 

προσ εύ ουσα, καθ ς και οι εταιρείς « ... .», « ... », « ... », « ... » και « ... .». 

Με το κατ’ έ κριση Πρακτικό με την προσβαλλόμενη από αση, έ ιναν δεκτές 

οι προσ ορές των εταιρει ν « ... .», « ... » και ήδη προσ εύ ουσας, « ... », « 

... », « ... » ως πληρούσες τους όρους της  ιακήρυξης και απορρί θηκε η 

προσ ορά της εταιρείας « ... .». Κατά της από ασης αυτής, κατά το μέρος 

που έ ιναν δεκτές οι προσ ορές των εταιρει ν « ... .», « ... » και « ... » 

στρέ εται η παρούσα Προσ υ ή, κατά τα ειδικότερα ανα ερόμενα σε αυτήν. 

3.  πειδή, ο επίδικος δια ωνισμός, ενό ει του αντικειμένου του 

 προμήθεια , της ιδιότητας του Πανεπιστημιακού  ενικού Νοσοκομείου  ... , 

ως αναθέτουσας αρ ής, ανήσουσας στη  ενική Κυβέρνηση, τομέας Υ είας, 

της ανωτέρω συνολικής προϋπολο ισθείσας δαπάνης του  άρθρο 345 παρ.  

του Ν.44 2 20    και του  ρόνου αποστολής της Προκήρυξης  03. 2.20 8  

προς δημοσίευση στην  . . . .  άρθρα   ,  20, 2 0, 37  και 37  του Ν. 

44 2 20   , εμπίπτει στο πεδίο ε αρμο ής των οικείων διατάξεων του 

Βιβλίου IV του Ν. 44 2 20   και συνεπ ς στη δικαιοδοσία της  . .Π.Π., εν  

έ ει  ίνει  ρήση και του τυποποιημένου εντύπου  άρθρο 3 2 παρ. 2 του Ν. 

4412/20   και άρθρο 8 παρ. 2 του Π. . 3  20 7  στην υπό κρίση Προσ υ ή. 
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Περαιτέρω, εμπροθέσμως, σύμ ωνα με την παρ.    α  και     του άρθρου 3   

του Ν.44 2 20   και το άρθρο 4 παρ.    α  και     του Π. .3  20 7, έ ει 

κατατεθεί η παρούσα Προσ υ ή, δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη από αση 

κοινοποιήθηκε, όπως προκύπτει από τον ηλεκτρονικό τόπο του δια ωνισμού 

στο  .Σ. .  .Σ, στους συμμετέ οντες στις 2 .08.2020 με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

 378   .08.2020 « νημέρωση περί έ κρισης δικαιολο ητικ ν και τε νικ ν 

προσ ορ ν στον ανοικτό ηλεκτρονικό δια ωνισμό, με αριθμό διακήρυξης  ... 

» με την οποία ενημερ νονταν οι δια ωνιζόμενοι ότι το από  3.05.2020 

ε κριθέν Πρακτικό με την προσβαλλόμενη από αση αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο στον ιστότοπο http:  et.diavgeia.gov.gr   ΠΡΟ Ρ ΜΜ   Ι Υ  Ι   

με    : … , καθ ς επίσης και στο  θνικό Σύστημα  λεκτρονικ ν  ημοσίων 

Συμβάσεων   Σ   Σ , http:     .epro  re e t.gov.gr, στα συνημμένα του 

δια ωνισμού, πλην, όμως, από την επισκόπηση του ηλεκτρονικού τόπου του 

δια ωνισμού στο  .Σ. .  .Σ. προκύπτει ότι το ορθό πρακτικό  «ορθή 

επανάλη η αυτού»  αναρτήθηκε σε αυτόν, τον ηλεκτρονικό τόπο του 

δια ωνισμού στο  .Σ. .  .Σ., στις 24.08.2020, οπότε και τότε έλαβαν 

πρα ματική  ν ση της προσβαλλόμενης οι δια ωνιζόμενοι, κατ΄ άρθρο 3   

παρ.      , με την κοινοποίηση της ορθής επανάλη ης του εν λό ω Πρακτικού 

σε αυτούς και αυτή, η Προσ υ ή, ασκήθηκε την 0 η.0 .2020, ήτοι εντός της 

νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας «από την πλήρη γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα». 

4.  πειδή, με πρόδηλο έννομο συμ έρον η προσ εύ ουσα, 

στρέ εται κατά της προσβαλλόμενης από ασης, α ού συμμετεί ε στον υπό 

κρίση δια ωνισμό, υποβάλλοντας προσ ορά, η οποία και έ ινε αποδεκτή, 

εν  παρανόμως ως ισ υρίζεται, έ ιναν αποδεκτές οι προσ ορές των 

εταιρει ν « ... .», « ... » και « ... .» ως πληρούσες τους όρους της  ιακήρυξης, 

κατά τα ειδικότερα ανα ερόμενα στην Προσ υ ή της. Κατ’ ακολουθίαν, η υπό 

κρίση Προσ υ ή είναι τυπικά παραδεκτή και θα πρέπει να εξεταστεί στην 

ουσία της. Περαιτέρω, παραδεκτ ς, κατ’ άρθρο 365 «Διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής» του Ν. 44 2 20  , ως έ ει τροποποιηθεί και ισ ύει με το άρθρο 

43 παρ. 42 του Ν. 4 05 20    Φ Κ  ΄ 52 , η αναθέτουσα αρ ή με το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 6904/08.09.2020 έ  ρα ό της, το οποίο κοινοποιήθηκε δια του 
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συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του δια ωνισμού στο 

 .Σ. .  .Σ.στις  0.0 .2020, ήτοι εντός της δεκαήμερης προθεσμίας από την 

άσκηση της υπό εξέταση Προσ υ ής, εκ ράζει τις από εις της επί της εν 

λό ω Προσ υ ής, αιτούμενη την απόρρι η αυτής και τη διατήρηση της 

προσβαλλόμενης από ασης.  

5.  πειδή, η προσ εύ ουσα ισ υρίζεται με την Προσ υ ή της ότι η 

αναθέτουσα αρ ή κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου του 

δια ωνισμού έκανε αποδεκτή την προσ ορά της εταιρείας « ... .», α ού αυτή 

δεν πληροί τον όρο Β3, σελίδα  84 του τεύ ους «Τε νικές Προδια ρα ές – 

 ιδικοί Όροι – Υποστήριξη με ανταλλακτικά» της  ιακήρυξης, καθ ς και τον 

όρο Β7, σελίδα  85 του αυτού τεύ ους «Τε νικές Προδια ρα ές –  ιδικοί 

Όροι».  

6.  πειδή, ο όρος 2.4.6 « όγοι απόρρι ης προσφορών» της 

 ιακήρυξης ορίζει ότι «H ανα έτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του 

ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κά ε 

περίπτωση, προσφορά  α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρό εσμα, με τον 

τρόπο και με το περιεχόμενο που ορί εται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους  . .1 ( ενικοί όροι υποβολής προσφορών),  . . . ( ρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών),  . . . ( εριεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),  . . . ( εριεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών),  . . . ( ρόνος ισχύος προσφορών),  .1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  .  ( ρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας β) η οποία περιέχει ατέλειες, 

ελλεί εις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρ ωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρ ωση, δεν έχουν 

αποκαταστα εί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με 

την παράγραφο  .1.1. της παρούσης διακήρυξης,      ) η οποία παρουσιά ει 

ελλεί εις ως προς τα δικαιολογητικά που  ητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης». Περαιτέρω, ο όρος Β «Υποστήριξη με 

ανταλλακτικά», παρ. 3 του Μέρους   « ροκατασκευασμένος Οικισμός», 
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σελίδα  84 του τεύ ους «Τεχνικές  ροδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» της 

 ιακήρυξης ορί ει ότι «Ο προμη ευτής υποχρεούται να εγγυη εί την καλή 

λειτουργία των υπό προμή εια ειδών από την οριστική παραλαβή τους και για 

το χρονικό διάστημα τριών ετών ( ), κατά τους όρους της διακήρυξης και τις 

ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή  α γίνεται με κατά εση σχετικής 

έγγραφης βεβαίωσης, η οποία  α αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα 

προσφερόμενα είδη.     Ο χρόνος αυτός  α αρχί ει από την οριστική 

παραλαβή του μηχανήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και 

σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Ο διαγωνι όμενος πρέπει να δηλώσει με 

σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας του μηχανήματος, με Έγγραφη Δήλωση του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, την οποία  α συμπεριλάβει στον 

επιμέρους φάκελο ΤΕ    Η   Ο ΦΟ Α, ώστε να αξιολογη εί από το 

αρμόδιο όργανο.» και ο η παρ. 7 του αυτού όρου Β «Υποστήριξη με 

ανταλλακτικά», του Μέρους 9 « ροκατασκευασμένος Οικισμός», σελίδα 18  

του τεύχους «Τεχνικές  ροδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» ότι «(Μ)ε την τεχνική 

προσφορά συνυποβάλλεται υποχρεωτικά πλήρης κατάλογος στον οποίο 

αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων που 

έχουν εγκαταστα εί στην Ελλάδα, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και 

οι τυχόν υποχρεώσεις παράδοσης, κα ώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή 

 διωτικού τομέα).  την περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο Δημόσιο 

τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας 

Υπηρεσίας στα οποία  α αναφέρεται και η εμπρό εσμη ή μη παράδοση των 

υλικών.  την περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι 

παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, 

δηλώνονται υπεύ υνα από τον προμη ευτή.  τον ίδιο κατάλογο διευκρινί εται 

αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμη ευτή και από 

πότε. Επίσης ο πλήρης κατάλογος  α υποβάλλεται υποχρεωτικά και στην 

οικονομική προσφορά όπου  α αναφέρονται και οι τιμές των παραδοτέων 

μηχανημάτων».  

7.  πειδή, από τις προδιαλη θείσες διατάξεις του κανονιστικού 

πλαισίου προκύπτει ότι προσ ορά η οποία παρουσιάζει ελλεί εις ως προς τα 
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δικαιολο ητικά που ζητούνται από τα έ  ρα α της παρούσης διακήρυξης και 

αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τε νικές προδια ρα ές της σύμβασης 

θα αποκλείεται, εν  περαιτέρω απαιτείται προς κάλυ η του όρου Β παρ. 3 

του Μέρους  , σελίδα  84 του τεύ ους «Τεχνικές  ροδιαγραφές – Ειδικοί 

Όροι» ο προμηθευτής να ε  υηθεί την καλή λειτουρ ία των υπό προμήθεια 

ειδ ν από την οριστική παραλαβή τους  ια  ρονικό διάστημα τρι ν  3  ετ ν, 

με κατάθεση σ ετικής έ  ρα ης βεβαίωσης, δηλ νοντας παράλληλα με σα ή 

δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου ε  ύησης καλής 

λειτουρ ίας του μη ανήματος, με    ρα η  ήλωση του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσ που του, εν  επιπλέον απαιτείται σύμ ωνα με 

την παρ. 7 του όρου Β, του Μέρους  , σελίδα  85 του τεύ ους «Τεχνικές 

 ροδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» να υποβάλλει με την τε νική προσ ορά του 

πλήρη κατάλο ο με τις κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων 

μη ανημάτων που έ ουν ε κατασταθεί στην  λλάδα με τις ημερομηνίες 

παρα  ελίας, παράδοσης και οι τυ όν υπο ρε σεις παράδοσης, καθ ς και 

αν τα μη ανήματα αυτά συντηρούνται από συνερ είο του προμηθευτή και από 

πότε και ο κατάλο ος αυτός υποβάλλεται και στην οικονομική προσ ορά του, 

όπου εκεί θα ανα έρονται και οι τιμές των παραδοτέων μη ανημάτων. Στην 

υπό κρίση περίπτωση και από την επισκόπηση του  ακέλου του δια ωνισμού 

στο διαδικτυακό τόπο αυτού στο  .Σ. .  .Σ., προκύπτει ότι η προσ ορά της 

εταιρείας « ... .» κατά παράβαση των προρρηθέντων όρων της  ιακήρυξης 

έ ινε αποδεκτή, καθόσον με την από 02.0 .20   κατατεθείσα επιστολή του 

οίκου « … » προκύπτει ότι η ε  υημένη περίοδος καλής λειτουρ ίας ανέρ εται 

σε δύο έτη, καίτοι κατά τη δήλωση της, η εταιρεία « ... .» ανα έρει ε  ύηση 

τρι ν ετ ν και ως εκ τούτου δεν πληρούται ο όρος Β παρ. 3 του Μέρους  , 

σελίδα  84 του τεύ ους «Τεχνικές  ροδιαγραφές – Ειδικοί Όροι»  και η εν 

λό ω προσ ορά πρέπει να απορρι θεί, σύμ ωνα με τον όρο 2.4.2 περ. θ΄. 

Ωσαύτως, με την τε νική της προσ ορά η εταιρεία « ... .» ανα έρει, προς 

πλήρωση του όρου Β, παρ. 7  του Μέρους  , σελίδα  85 του τεύ ους 

«Τεχνικές  ροδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» τη σύμβαση 283 20   με το 

Νοσοκομείο … , ανα έροντας και τα οικονομικά στοι εία αυτής, κατά 

παράβαση του ανωτέρω όρου, σύμ ωνα με τα  ενόμενα δεκτά ανωτέρω, περί 

ανα οράς του απαιτούμενου καταλό ου με τις οικονομικές τιμές των 



 

Αριθμός απόφασης: 1320 / 2020 

 

7 
 

κυριότερων παραδοτέων μη ανημάτων με την οικονομική προσ ορά του και 

 ια το λό ο αυτόν η εν λό ω προσ ορά τυ  άνει απορριπτέα, σύμ ωνα με 

τον όρο 2.4.2 περ. α΄. Μετά ταύτα, οι λό οι της Προσ υ ής κατά της τε νικής 

προσ οράς της εταιρείας « ... .» θα πρέπει να  ίνουν δεκτοί και να ακυρωθεί 

η προσβαλλόμενη κατά το μέρος που έκρινε ως αποδεκτή την υπό η 

προσ ορά, δοθέντος ότι, όπως  ίνεται δεκτό, οι όροι που τίθενται επί ποινή 

αποκλεισμού από τη  ιακήρυξη, αποτελούν δέσμια αρμοδιότητα της 

 πιτροπής  ια ωνισμού όπως αποκλείσει την παρουσιάζουσα 

έλλει η απόκλιση προσ ορά  βλ. Σ.τ. . 743 2000 , σύμ ωνα με την αρ ή της 

ισότιμης μετα είρισης των δια ωνιζομένων και της δια άνειας της 

διαδικασίας, που επιβάλλει την ε αρμο ή τους κατά τρόπο ενιαίο  ια όλους 

τους προσ έροντες κατά την υποβολή, αλλά και αξιολό ηση προσ ορ ν  βλ. 

   , από αση της  8ης Οκτωβρίου 200 , C-19/00 Siac Construction Ltd, 

Συλλο ή 200 , σ. Ι-7725, σκέ εις 34 και 44 και από αση της 25ης  πριλίου 

1996, C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, Συλλο ή     , σ. I-2043, σκέ η 54 . 

8.  πειδή, η προσ εύ ουσα ισ υρίζεται με την Προσ υ ή της ότι η 

αναθέτουσα αρ ή κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου του 

δια ωνισμού έκανε αποδεκτή την προσ ορά της εταιρείας « ... », α ού οι 

κατατεθείσες από αυτήν Υπεύθυνες  ηλ σεις της δεν έ εραν  η ιακή 

υπο ρα ή, κατά παράβαση του όρου 2.4.3. .  της  ιακήρυξης, καθ ς και ότι 

η προσ ορά αυτή δεν καλύπτει τις Προδια ρα ές 8 και  3, κατά τα ειδικότερα 

ανα ερόμενα στην Προσ υ ή.  

9.  πειδή, ο όρος 2.4.3 « εριεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

 υμμετοχής- Τεχνική  ροσφορά ορίζει ότι « . . .1 Τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν       ) Υπεύ υνη δήλωση της παρ.   του άρ ρου 8 

του ν. 1 99 198  (Α  7 ) ( ηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και 

δεν απαιτείται  εώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να 

δηλώνεται ότι     . Περαιτέρω, το Παράρτημα Ι «Αναλυτική  εριγραφή – 

Τεχνικές  ροδιαγραφές» της  ιακήρυξης ορί ει ότι «8.  α δια έτουν σύστημα 

ασφάλειας για αποφυγή σιφωνισμού.     1 .  α φέρουν επαναφορτι όμενη 

μπαταρία, με μεγάλη αυτονομία ωρών σε διαφορετικό ρυ μό έγχυσης    ».  
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10.  πειδή, από τις προδιαλη θείσες διατάξεις του 

κανονιστικού πλαισίου προκύπτει ότι προσ ορά η οποία παρουσιάζει 

ελλεί εις ως προς τα δικαιολο ητικά που ζητούνται από τα έ  ρα α της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τε νικές 

προδια ρα ές της σύμβασης θα αποκλείεται, σύμ ωνα με τον όρο 2.4.  της 

 ιακήρυξης  βλ. ανωτέρω σκέ η   της παρούσας . Στην υπό κρίση 

περίπτωση και από την επισκόπηση του  ακέλου του δια ωνισμού στο 

διαδικτυακό τόπο αυτού στο  .Σ. .  .Σ., προκύπτει ότι η προσ ορά της 

εταιρείας « ... » κατά παράβαση των προρρηθέντων όρων της  ιακήρυξης 

έ ινε αποδεκτή, καθόσον οι υποβληθείσες Υπεύθυνες  ηλ σεις της, προς 

πλήρωση του όρου 2.4.3. .  , δεν έ εραν, ως επί ποινή αποκλεισμού 

απαιτείτο,  η ιακή υπο ρα ή και μετά ταύτα, ο υπό η λό ος της Προσ υ ής 

κατά της τε νικής προσ οράς της εταιρείας « ... » θα πρέπει να  ίνει δεκτος 

και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κατά το μέρος που έκρινε ως αποδεκτή 

την υπό η προσ ορά, α ού λό ω της ε αρμοζόμενης στους δημόσιους 

δια ωνισμούς αρ ής της τυπικότητας, όλες οι διατάξεις της  ιακήρυξης 

καθιερ νουν ουσι δεις όρους με  εξαίρεση  εκείνες   ια  τις  οποίες  

προκύπτει  το  αντίθετο,  με  συνέπεια,  ελλεί ει  αντίθετης  ρητής  διάταξης,  

τυ όν  παραβίαση  διατάξεων  που α ορούν  τον  τρόπο  υποβολής  των  

προσ ορ ν  των  δια ωνιζομένων να συνεπά εται  το  απαράδεκτο  αυτ ν  

  λ.  Συν.  VΙ Τμήμα,   πό .  24  5,   4  200 .  Πρ.    5,   0 2008,  

222 2005,     Κλιμάκιο,  Πρ.      20 2,    77 200  . Τούτου δοθέντος, 

παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λό ων της Προσ υ ής περί 

απόρρι ης της προσ οράς της εταιρείας « ... » και  ια το λό ο μη πλήρωσης 

των Προδια ρα  ν υπ’ αριθ. 8 και  3 του Παραρτήματος Ι της  ιακήρυξης, 

α ού ενό ει των όσων έ ιναν δεκτά  ια την ανωτέρω πλημμέλεια της υπό η 

προσ οράς, αυτή παρέ ει αυτοτελές νόμιμο έρεισμα  ια την απόρρι η της 

προσ οράς της  πρβλ. Σ.τ. .    344 20 7,  02 20 5, 82 20 4, 32  20  , 

83/2013, 1238 20 0,     θ. 27  20  , 23  20  ,    Θεσ νικης 83 20   

κ.α. . 

11.  πειδή, η προσ εύ ουσα ισ υρίζεται με την Προσ υ ή 

της ότι η αναθέτουσα αρ ή κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου του 
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δια ωνισμού έκανε αποδεκτή την προσ ορά της εταιρείας « ... », α ού αυτή 

δεν πληροί τις Προδια ρα ές 8 και  2 του Παραρτήματος Ι της  ιακήρυξης.  

12.  πειδή, το Παράρτημα Ι «Αναλυτική  εριγραφή – 

Τεχνικές  ροδιαγραφές» της  ιακήρυξης ορί ει ότι «8.  α δια έτουν σύστημα 

ασφάλειας για αποφυγή σιφωνισμού.     1 .  α δια έτουν σύστημα 

αυτόματης εκτόνωσης της αυξημένης πίεσης στη σύριγγα σε περίπτωση 

φραγής της ροής    ».  

13.  πειδή, στην υπό κρίση περίπτωση και από την 

επισκόπηση του  ακέλου του δια ωνισμού στο διαδικτυακό τόπο αυτού στο 

 .Σ. .  .Σ., προκύπτει ότι η προσ ορά της εταιρείας « ... » κατά παράβαση 

των προρρηθέντων όρων της  ιακήρυξης έ ινε αποδεκτή, καθόσον στο 

υποβληθέν Φύλλο Συμμόρ ωσης της προσ οράς της, αρ είο με τίτλο 

«Φύλλο Συμμόρ ωσης Τε νικ ν Προδια ρα  ν», η υπό η εταιρεία 

ανα έρει «Ν Ι» στην απάντηση   τεκμηρίωση  στήλη 3 της προδια ρα ής 8  

και παραπέμπει στη σελίδα 2 παρ. 8 του Prospectus  ...   στήλη 4 της 

προδια ρα ής 8 , στο οποίο ανα έρεται ότι «Restart after Occlusion 0-2».  

 ντούτοις,  η λέξη «occlusion» μετα ράζεται στα ελληνικά ως «από ραξη» 

και δεν αποδεικνύει την πλήρωση της προδια ρα ής 8, ήτοι ότι το 

προσ ερόμενο είδος της εν λό ω εταιρείας διαθέτει σύστημα ασ αλείας  ια 

την απο υ ή σι ωνισμού, εν , περαιτέρω και η αναθέτουσα αρ ή δεν 

αποδεικνύει με τις από εις της ότι πληρούται η τε νική προδια ρα ή 8 και 

συνεπ ς νομίμως έ ινε αποδεκτή η εν λό ω προσ ορά, α ού αορίστως 

ανα έρει ότι το προσ ερόμενο μη άνημα της εταιρείας « ... » διαθέτει και τα 

δύο συστήματα, απο υ ής από ραξης και σι ωνισμού, όπως προκύπτει από 

το operation manual που κατατέθηκε - συνομολο  ντας με τον τρόπο αυτό 

ότι τα υπό η δύο συστήματα, από ραξης και σι ωνισμού, είναι δια ορετικά - 

 ωρίς όμως να τεκμηρι νει από ποιο σημείο του κατατεθέντος operation 

manual της εταιρείας « ... » συνά εται ότι διατίθεται από το προσ ερόμενο 

είδος και σύστημα σι ωνισμού. Ωσαύτως και ανα ορικά με τη μη πλήρωση 

της προδια ρα ής  2 της υπό η προσ οράς, στο αρ είο με τίτλο «Φύλλο 

Συμμόρ ωσης Τε νικ ν Προδια ρα  ν», η εταιρεία « ... » ανα έρει «Ν Ι» 

στην απάντηση   τεκμηρίωση  στήλη 3 της προδια ρα ής  2  και παραπέμπει 
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στη σελίδα 2 παρ.  2 του Prospectus  ...   στήλη 4 της προδια ρα ής  2 , στο 

οποίο ανα έρεται ότι «Occlusion pressure (adjustable) L1 (50mmHg) - L10 

(950mmHg »  ια την από ραξη πίεσης, από το οποίο, όμως, δεν 

αποδεικνύεται η πλήρωση της προδια ρα ής  2, ήτοι ότι το προσ ερόμενο 

είδος της εν λό ω εταιρείας διαθέτει σύστημα αυτόματης εκτόνωσης της 

αυξημένης πίεσης στη σύρι  α σε περίπτωση  ρα ής της ροής.  πέκεινα και 

η αναθέτουσα αρ ή δεν αποδεικνύει με τις από εις της ότι πληρούται η 

τε νική προδια ρα ή  2 με την προσ ορά της εταιρείας « ... » και ότι 

νομίμως αυτή έ ινε αποδεκτή, α ού αορίστως ανα έρει ότι το προσ ερόμενο 

μη άνημα της διαθέτει σύστημα αυτόματης εκτόνωσης της αυξημένης πίεσης 

στη σύρι  α σε περίπτωση  ρα ής της ροής, όπως προκύπτει από το 

operation manual που κατατέθηκε,  ωρίς όμως να τεκμηρι νει από ποιο 

σημείο του κατατεθέντος operation manual της εταιρείας « ... » συνά εται ότι 

διατίθεται το υπό η σύστημα. Ως εκ τούτου και  ια το λό ο αυτόν η εν λό ω 

προσ ορά τυ  άνει απορριπτέα, σύμ ωνα με τον όρο 2.4.2 περ. α΄ και οι 

λό οι της Προσ υ ής κατά της τε νικής προσ οράς της εταιρείας « ... » θα 

πρέπει να  ίνουν δεκτοί και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κατά το μέρος 

που έκρινε ως αποδεκτή την προσ ορά αυτή. 

14.  πειδή, κατ’ ακολουθίαν η υπό κρίση Προσ υ ή θα 

πρέπει να  ίνει δεκτή ως βάσιμη, νόμω και ουσία, σύμ ωνα με ό,τι κρίθηκε 

ανωτέρω, το παράβολο δε, που κατέθεσε η προσ εύ ουσα να επιστρα εί 

 άρθρο 3 3 παρ. 5 του Ν. 44 2 20   και 5 παρ. 5 του Π. . 3  20 7 . 

Για τους λόγους αυτούς 

 έ εται την Προσ υ ή. 

 κυρ νει την υπ’ αριθ. 8  2.0 .2020, θέμα 2  από αση του 

 ιοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού  ενικού Νοσοκομείου  ... , στο 

πλαίσιο του δια ωνισμού της υπ’ αριθ.  ...   ιακήρυξης  ια την «Προμήθεια 

Ιατροτε νολο ικού και  λεκτρομη ανολο ικού  ξοπλισμού  ια τις ανά κες 

του  ... », κατά το μέρος που έ ιναν δεκτές οι προσ ορές των εταιρει ν « ... 

.», « ... » και « ... »  ια το Τμήμα 20 «Αντλία Έγχυσης Φαρμάκων», 
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προϋπολο ισμού 27.000 ευρ , με Φ.Π. .,  ια το οποίο ασκείται η παρούσα 

την . 

Ορίζει την επιστρο ή του προσκομισθέντος παραβόλου. 

 

Κρίθηκε και απο ασίστηκε στις 8 Οκτωβρίου 2020 στον   . Ιωάννη Ρέντη και 

εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις    Οκτωβρίου 2020.  

 

         Ο Πρόεδρος                                            Η Γραμματέας 

          

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης           Αλεξάνδρα Κ. Παπαχρήστου 


