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                                                                     Η 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

[(άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

136 του ν. 4782/2021 (36 Α)]   

 Συνήλθε στις 24 Αυγούστου 2021 υπό την Χρυσάνθη Γ. Ζαράρη, Μέλος 

ΑΕΠΠ κατόπιν της με αρ. 1815/16.07.2021 Πράξης.   

Για να εξετάσει την από 15.07.2021 κατατεθείσα Προδικαστική Προσφυγή με 

Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ)/ 1419/16.07.2021 του προσφεύγοντος οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «…»,  που εδρεύει επί της οδού … και … επί της οδού ...  

Κατά του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ …, (εφεξής αναθέτουσα αρχή), 

νομίμως εκπροσωπούμενης. 

 Με υπό εξέταση Προδικαστική Προσφυγή ο προσφεύγων αιτείται να 

ακυρωθεί η με αριθ. 19/30.06.2021 απόφαση Δ.Σ. του … «Επί πρακτικών 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών του Α.Δ. … και αρ. συστ. … Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

κάτω των ορίων για την προμήθεια του είδους «Βηματοδότες - Μέρη και 

εξαρτήματα», CPV …, για τις ανάγκες της … και …» κατά το μέρος του που 

ενέκρινε το από 15.06.2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και 

έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας … του υλικού που προκηρύχθηκε με το 

τμήμα 2 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα «Βηματοδότη δύο κοιλοτήτων με 

προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές ικανότητες και 

ειδική κατασκευή ώστε να είναι ασφαλής και κατά τη διάρκεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας 

χωρίς περιορισμούς (FULL BODY MRI safe σε 3T). Νέας τεχνολογίας κατασκευής, που τον 

καθιστά ασφαλή κατά τη διάρκεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με αυτόματη 

ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) και αυτόματη επαναφορά 
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στις αρχικές μόνιμες ρυθμίσεις λειτουργίας μετά το τέλος της μαγνητικής. Να συνοδεύεται από 

ειδικά καλώδια MRI safe παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης και τους απαραίτητους 

υποκλείδιους εισαγωγείς». 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά τον Νόμο 

         1.Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει καταβληθεί e-

παράβολο ποσού 600,00 ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  …( βλ. 

έγγραφο της ΓΓΠΣ περί αυτόματης δέσμευσης του).  

2. Επειδή, η διαδικασία που προκήρυξε η αναθέτουσα αρχή ως εκ του 

αντικειμένου της, της προϋπολογισθείσας αξίας και του χρόνου εκκίνησης της, 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το 

άρθρο 345 του ν. 4412/2016 και στην αρμοδιότητα μονομελούς Κλιμακίου 

δοθέντος ότι η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται σε  

90.432,50 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 

          3. Επειδή, η υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή έχει ασκηθεί 

εμπρόθεσμα καθόσον κατατέθηκε στις 15.07.2021 στον ηλεκτρονικό τόπο του 

διαγωνισμού, δοθείσας της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης στις 

07.07.2021,  κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ από τον προσφεύγοντα με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν. 

4412/2016 και του ΠΔ 39/2017 και είναι νομίμως υπογεγραμμένη.  

4. Επειδή, ο προσφεύγων ως προσφέρων στην επίμαχη διαδικασία 

θεμελιώνει προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση προδικαστικής 

προσφυγής κατά της προσβαλλόμενης  απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ως 

προς το μέρος που αφορά στην μη νόμιμη αποδοχή προσφορών έτερων 

συνυποψηφίων αυτού και συγκεκριμένα της … για το Τμήμα 2. 

5.  Επειδή, η αναθέτουσα αρχή προέβη, στις 16.07.2021 σε κοινοποίηση της 

υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε «ενδιαφερόμενο» τρίτο και 
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απέστειλε στην ΑΕΠΠ στις 26.07.2021 τις απόψεις της επί της υπό εξέταση 

προδικαστικής προσφυγής τις οποίες κοινοποίησε στους ενδιαφερομένους. 

 

6. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, η ως άνω προσφυγή νομίμως και 

παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον Μονομελούς Σύνθεσης ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 κατόπιν της με αρ. 1815/2021 Πράξης 

της Προέδρου του Κλιμακίου. 

7. Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι «η εταιρεία μας υπέβαλε 

εμπρόθεσμα προσφορά για όλα τα προκηρυχθέντα είδη και εντέλει, δυνάμει τηc 

προσβαλλόμενης υε την παρούσα προσφυγή με αοιθ. 19/30.06.2021 απόφασης 

του Δ.Σ, της αναθέτουσας αργής, με την οποία εγκρίθηκε το από 15.06.2021 

πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής του διαγωνισμού για την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ανακηρύχθηκε μειοδότρια για τα 

υλικά με Α/Α στη διακήρυξη 4 και 5. Αντίστοιχα, για τα προκηρυχθέντα υλικά με 

Α/Α 1,2,3 ανακηρύχθηκε μειοδότρια, με ταυτόχρονη απόρριψη της προσφοράς 

της εταιρείας μας για τα εν λόγω είδη, η εταιρεία …. Β. 1. Το προκηρυχθέν με το 

τμήμα 2 της Διακήρυξης είδος αφορά «Βηματοδότη δύο κοιλοτήτων με 

προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές διαγνωστικές και θεραπευτικές 

ικανότητες και ειδική κατασκευή ώστε να είναι ασφαλής και κατά τη διάρκεια 

ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας χωρίς περιορισμούς (FULL BODY MRI safe 

σε 3T). Νέας τεχνολογίας κατασκευής, που τον καθιστά ασφαλή κατά τη διάρκεια 

ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία 

μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) και αυτόματη επαναφορά σπς αρχικές 

μόνιμες ρυθμίσεις λειτουργίας μετά το τέλος της μαγνητικής. Να συνοδεύεται από 

ειδικά καλώδια MRI safe παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης και τους 

απαραίτητους υποκλείδιους εισαγωγείς».Περαιτέρω, μεταξύ των ζητούμενων με 

τη Διακήρυξη τεχνικών χαρακτηριστικών του ανωτέρω είδους είναι «ο 

αισθητήρας ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο με σκοπό την αυτόματη 

ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) και τον 

αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση 

από αυτό. Ενεργοποίηση αισθητήρα τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την 
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εξέταση». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αντικείμενο του τμήματος Α/Α 2 της 

διακήρυξης είναι βηματοδότης ο οποίος, μεταξύ άλλων τεχνικών 

χαρακτηριστικών, πρέπει να ενσωματώνει αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε 

μαγνητικό πεδίο προκειμένου η συσκευή να τίθεται σε λειτουργία μαγνητικής 

τομογραφίας (MRI mode), άλλως σύγχρονη σε ασύγχρονη λειτουργία 

ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος βλάβης αυτής από τα μαγνητικό 

κύματα. Περαιτέρω, ζητείται: ϊ) η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, μετά την 

απομάκρυνση από το μαγνητικό πεδίο, της ανωτέρω λειτουργίας να γίνεται 

αυτόματα, ήτοι όχι χειροκίνητα και ϋ) η ενεργοποίηση της λειτουργίας MRI mode 

να διαρκεί τουλάχιστον δέκα(ΙΟ) ημέρες. κατά τρόπο.Ο βηματοδότης με την 

ονομασία Enitra 6 DR που προσφέρθηκε από την εταιρεία μας για το ανωτέρω 

τμήμα του διαγωνισμού φέρει όλα τα ζητούμενα με τη Διακήρυξη τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα: α) Είναι εξοπλισμένος με την τεχνολογία MRI - 

Auto Detect, σύμφωνα με την οποία η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία 

MRI Mode, από το θεράποντα ιατρό ή από τεχνικό, για δέκα τέσσερις (14) 

ημέρες, δηλαδή για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών που τίθεται ως 

το ελάχιστο από τη Διακήρυξη. Αυτό σημαίνει ότι, εάν στο διάστημα των 14 

ημερών, ο ασθενής εκτεθεί σε μαγνητικό πεδίο, η συσκευή, η οποία μέχρι εκείνη 

τη στιγμή λειτουργεί κανονικά προστατεύοντας τον καρδιοπαθή ασθενή, 

ανιχνεύει το μαγνητικό πεδίο και τίθεται αυτόματα σε λειτουργία MRI mode για 

τους λόγους ασφαλείας που περιγράφηκαν παραπάνω, β) Η συσκευή 

επανέρχεται αυτόματα και χωρίς καμία ανθρώπινη επέμβαση στην κανονική 

προγραμματισμένη λειτουργία της μόλις ένα(1) λεπτό αφού περατωθεί η εξέταση 

και παύσει η ανίχνευση του μαγνητικού πεδίου. Εάν κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα των 14 ημερών, απαιτηθεί εκ νέου η υποβολή του ασθενούς σε 

μαγνητική τομογραφία, πράγμα διόλου ασυνήθιστο, η παραπάνω λειτουργία 

ενεργοποιείται και πάλι αυτόματα χωρίς την επέμβαση ειδικού. γ) Ο αισθητήρας 

εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο είναι ενσωματωμένος στη συσκευή που 

εμφυτεύεται στον ασθενή. Όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά 

προκύπτουν από το συνημμένο στην παρούσα φύλλο συμμόρφωσης της 

εταιρείας μας το οποίο υποβλήθηκε με τα λοιπά έγγραφα της τεχνικής 
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προσφοράς μας καθώς και από το επίσης συνημμένο εγχειρίδιο χρήσης Enitra 

6/8 (σελ. 42, σημείο 2.21). Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το πρόγραμμα MRI που 

φέρει η συσκευή μπορεί να τεθεί σε αυτόματη λειτουργία (AUTO) για 14 ημέρες. 

Επίσης, προκύπτει ρητά ότι η εν λόγω λειτουργία αποτελεί έγκυρη λειτουργία για 

όλες τις εμφυτεύσιμες συσκευές με σήμανση ProMRI, ήτοι είναι ενσωματωμένη 

στη συσκευή και ενεργοποιείται όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

2. Εντέλει, όμως, η προμήθεια του προαναφερόμενου υλικού κατακυρώθηκε 

στην εταιρεία … (στο εξής «…») κατόπιν αποδοχής της προσφοράς της για το 

βηματοδότη …, παρά το γεγονός ότι η συσκευή αυτή ουδόλως ανταποκρίνεται 

στην τιθέμενη από τη Διακήρυξη τεχνική προδιαγραφή που αφορά τη λειτουργία 

MRI mode. Ειδικότερα: 

α) Όπως ρητά αναφέρεται στο φύλλο συμμόρφωσης που υπέβαλε η … στην 

αναθέτουσα αρχή (σημείο 2.26), το επίμαχο τεχνικό χαρακτηριστικό αναφορικά 

με τη συσκευή … πληρείται με την «δυνατότητα προαιρετικής προμήθειας μίας 

εύχρηστης συσκευής χειρός MRI Activator) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον προγραμματισμό της συσκευής (σ.σ του βηματοδότη) σε προεγκεκριμένες 

ρυθμίσεις MRI πριν και μετά τη σάρωση MRI". Αυτό σημαίνει ότι η ζητούμενη 

λειτουργία δεν είναι ενσωματωμένη στη εμφυτεύσιμη συσκευή, αλλά 

προϋποθέτει τη χρήση μίας χωριστής συσκευής χειρός, η οποία θέτει το 

βηματοδότη σε MRI mode πριν ο ασθενής υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, 

ακολούθως, δε, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, επαναφέρει το βηματοδότη 

στην κανονική λειτουργία του. Με άλλη διατύπωση, ο βηματοδότης που 

προσφέρθηκε από την … δεν διαθέτει «αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε 

μαννητικό πεδίο», όπως ζητείται με τη Διακήρυξη, αλλά τίθεται σε λειτουργία 

MRI mode απομακρυσυένα, με τη νόηση ξεχωριστής συσκευής, και μάλιστα όχι 

αυτόματα, όπως ρητά απαιτείται, αλλά χειροκίνητα, όπως θα εκτεθεί αναλυτικά 

παρακάτω. β) Δεν πληρείται η προϋπόθεση της ενεργοποίησης της λειτουργίας 

MRI mode για τουλάχιστον δέκα  ημέρες πριν την εξέταση, όπως ρητό ζητείται 

από τη Διακήρυξη. Για την ακρίβεια, τέτοια δυνατότητα δεν αναφέρεται στο 

τεχνικό φυλλάδιο …, όπου παραπέμπει το φύλλο συμμόρφωσης που υπέβαλε η 
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… μαζί με την προσφορά της. Εκεί (σημείο 22 παραπομπής) περιγράφεται η 

συσκευή χειρός για τον προγραμματισμό της λειτουργίας MRI χωρίς 

οποιαδήποτε μνεία σε δυνατότητα λειτουργίας αισθητήρα για τουλάχιστον 10 

ημέρες. 

Ομοίως, και στο συνημμένο στην παρούσα προσφυγή μας εγχειρίδιο χρήσης 

της εν λόγω συσκευής χειρός … (…), όπου βρίσκονται όλες οι πληροφορίες 

σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτής, ουδόλως περιγράφεται τέτοια 

δυνατότητα. Αντίθετα, αυτό που προκύπτει από τις οδηγίες χρήσης (σελ 13) 

είναι ότι η ενεργοποίηση της λειτουργίας MRI mode στο βηματοδότη από τη 

συσκευή χειρός γίνεται προ της μαγνητικής τομογραφίας και εν συνεχεία, μετά 

την ολοκλήρωση της εξέτασης, επαναφέρεται ο βηματοδότης στην κανονική 

λειτουργία πάλι μέσω της συσκευής (The activator can be used prior to the scan 

to enable MRI settings stored within the device and then again after the MRI 

scan to return the device to the original parameter system).Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι η συσκευή της … δεν έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή και για 

διάστημα τουλάχιστον δέκα(10) ημερών ενεργοποίησης της λειτουργίας MRI 

mode. Και αυτό διότι η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής δε γίνεται με τη 

βοήθεια αισθητήρα ενσωματωμένου στο βηματοδότη, όπως εν προκειμένω με το 

βηματοδότη … της εταιρείας μας, αλλά από την ξεχωριστή συσκευή χειρός 

ενόψει διενέργειας της μαγνητικής τομογραφίας και μόνο για όσο διάστημα 

διαρκεί αυτή. 

Υ) Από το προαναφερόμενο φυλλάδιο χρήσης της συσκευής χειρός MRI 

Activator (…), προκύπτει, επίσης, ότι η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της 

λειτουργίας MRI Mode στο βηματοδότη δε γίνεται αυτόματα όπως ζητείται από 

τη Διακήρυξη. Όπως περιγράφεται, η συσκευή χειρός περιέχει ένα κουμπί 

(activator button) με τη βοήθεια του οποίου, όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά 

στον εμφυτευμένο βηματοδότη, αυτός ενεργοποιείται προ της μαγνητικής 

τομογραφίας και απενεργοποιείται όταν αυτή ολοκληρωθεί. Κατά συνέπεια, η 

όλη διαδικασία δεν είναι αυτόματη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης 

αλλά χειροκίνητη. 
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δ) ί) Από την επισκόπηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της …, η 

οποία εντέλει έγινε αποδεκτή σχετικά με το συγκεκριμένο υλικό, προκύπτει ότι 

αντικείμενο της προσφοράς είναι: ϊ) ο βηματοδότης DDDR, ϋ) τα κολπικά 

ηλεκτρόδια, iii) τα κοιλιακά ηλεκτρόδια και ΐν) οι υποκλείδιοι εισαγωγείς. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναθέτουσα αρχή έκανε αποδεκτή για το τμήμα 2 της Διακήρυξης 

την προσφορά συσκευής, από την οποία ελλείπει εντελώς ένα εκ των βασικών 

τεχνικών χαρακτηριστικών που ζητούνται, ήτοι ο αισθητήρας ανίχνευσης 

εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο, ή έστω η δυνατότητα ενεργοποίησης της 

λειτουργίας MRI mode. Και αυτό διότι, όπως αναφέρεται στο σχετικό φύλλο 

συμμόρφωσης, η προμήθεια της χωριστής συσκευής χειρός για την 

ενεργοποίηση της παραπάνω λειτουργίας είναι προαιρετική εξ ου και δεν 

περιλαμβάνεται στην προσφορά, πράγμα ευθέως αντίθετο με ό,τι ζητείται με τη 

Διακήρυξη. 

Π) Επιπλέον εγείρονται και ερωτήματα σχετικά με το τελικό κόστος της 

συσκευής. Πιο συγκεκριμένα, για την προμήθεια του βηματοδότη του τμήματος 2 

της Διακήρυξης προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά μονάδα €1.137,50 μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έγινε δεκτή η οικονομική προσφορά της … με τιμή 

μονάδας €1.101,50 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς όμως η εν λόγω 

προσφορά να περιλαμβάνει τη χωριστή συσκευή χειρός για την ενεργοποίηση 

της λειτουργίας μαγνητικής τομογραφίας. Περιλαμβάνει κατά ρητή διατύπωση το 

βηματοδότη και τα συνοδό ηλεκτρόδια και υποκλείδιους εισαγωγείς, πράγμα 

που σημαίνει ότι η παραγγελία και προμήθεια της εν λόγω συσκευής θα γίνει 

ξεχωριστά χωρίς να διευκρινίζεται ή να προκύπτει εάν θα απαιτηθεί επιπλέον 

κόστος. Διότι στην περίπτωση αυτή, το κόστος προμήθειας του υλικού που 

προκηρύσσεται με το τμήμα 2 της Διακήρυξης, θα ξεπεράσει την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη και σε κάθε περίπτωση δε θα πληροί το κριτήριο 

κατακύρωσης με βάση τη χαμηλότερη τιμή.Αντίθετα, η οικονομική προσφορά της 

εταιρείας μας για την προμήθεια του βηματοδότη …, με τιμή μονάδας €1.127,50 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, το 

επίμαχο τεχνικό χαρακτηριστικό με όλες τις αιτούμενες προδιαγραφές και 
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βρίσκεται εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης.Σημειωτέον ότι καμία άλλη 

εταιρεία δεν υπέβαλε προσφορά για το συγκεκριμένο υλικό, πέραν της … και της 

εταιρείας μας.Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αναθέτουσα αρχή, με τη με 

αριθ. 19/30.06.2021 πράξη Δ.Σ., με την οποία ενέκρινε το από 15.06.2021 

πρακτικό συνεδρίασης της επιτροπής του διαγωνισμού για την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, παραβίασε τη Διακήρυξη και 

συγκεκριμένα το Παράρτημα I Α/Α/ 2 (2.21) αυτής και ως εκ τούτου πρέπει να 

ακυρωθεί και συνακόλουθα να ακυρωθεί και το ανωτέρω πρακτικό προκειμένου 

να γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας μας αναφορικά με το υλικό που 

περιγράφεται στο τμήμα 2 της Διακήρυξης. 

 8. Επειδή η αναθέτουσα αρχή ισχυρίζεται ότι κατόπιν κατάθεσης της 

προσφυγής και σύμφωνα με την ενημέρωση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

προέκυψε ότι κατόπιν εκ νέου ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της καθού 

εταιρείας για το συγκεκριμένο ζητούμενο προϊόν διαπιστώθηκε ότι εκ 

παραδρομής έγινε αυτή δεκτή από την Επιτροπή αφού όντως υπάρχει 

απόκλιση από τους ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 9.   Επειδή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ορίζεται: 2.4.3.2 Η 

Τεχνική Προσφορά…. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 

Παράρτημα Ι - Αναλυτική περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα 

με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι - Αναλυτική περιγραφή – 

Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ….. 2. Βηματοδότης 

δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές διαγνωστικές 

και θεραπευτικές ικανότητες και ειδική κατασκευή ώστε να είναι ασφαλής και 
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κατά τη διάρκεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας χωρίς περιορισμούς (FULL 

BODY MRI safe σε 3Τ). Νέας τεχνολογίας κατασκευής, που τον καθιστά ασφαλή 

κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας με αυτόματη 

ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) και αυτόματη 

επαναφορά στις αρχικές μόνιμες ρυθμίσεις λειτουργίας μετά το τέλος της 

μαγνητικής. Να συνοδεύεται από ειδικά ηλεκτρόδια MRI safe παθητικής ή 

ενεργητικής πρόσφυσης και τους απαραίτητους υποκλείδιους εισαγωγείς. ….. 

Με αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο με σκοπό την 

αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) και 

τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την 

απομάκρυνση από αυτό. Ενεργοποίηση του αισθητήρα τουλάχιστον 10 ημέρες 

πριν την εξέταση. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά:… θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα 

δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και 

αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

10. Επειδή, αποκλεισμός τεχνικής προσφοράς προβλέπεται στην 

περίπτωση απόκλισης από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης, ως 

τέτοιοι δε θεωρούνται στο σύνολό τους οι τεχνικές προδιαγραφές (Ε.Α. ΣτΕ 

1740/2004, 93,316,563/2006 αλλά και άρθρο 2.4.6 περ. θ της διακήρυξης) 

εκτός εάν ορισμένες είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη προαιρετικές (ΣτΕ ΕΑ 

230/2012, 192/2012, 291/2011, ΕΣ Τμ. Μείζ.- Επταμ. 2446/2012, Γνωμ. ΝΣΚ 

521/2011). Σε ουδένα δε σημείο της διακήρυξης δεν αναφέρεται ότι μέρος και εν 

προκειμένω οι επίμαχες τεχνικές προδιαγραφές είναι προαιρετικές ή ότι είναι 

αποδεκτή η πλήρωση μέρους μόνο των εν λόγω προδιαγραφών, οι οποίες, 

κατά τα παγίως κριθέντα από τη νομολογία, αποτελούν ενιαίο σύνολο (ε.α 

ΔΕφΑθ 230/2012).  
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11. Επειδή, περαιτέρω, οι προδιαγραφές που τίθενται ως όροι επί ποινή 

αποκλεισμού από τη Διακήρυξη, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο 

υποβολής των προσφορών και η διάγνωση της κατά τον χρόνο εκείνο 

ελλείψεώς τους, συνεπάγεται δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής αξιολόγησης 

να αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη προσφορά (ΣτΕ 743/2000), ενώ δεν 

είναι δυνατό εκ των υστέρων να προσκομισθούν νέα, κρίσιμα κατά τη 

Διακήρυξη, στοιχεία (ΣτΕ 436/2002), καθώς έτσι θα εξετίθετο η κατακυρωτική 

κρίση σε τυχαία, μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα. 

12. Επειδή, ο προσφεύγων, ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν πληρείται η 

προϋπόθεση της ενεργοποίησης της λειτουργίας MRI mode για τουλάχιστον 

δέκα  ημέρες πριν την εξέταση, όπως ρητό ζητείται από τη Διακήρυξη. Η 

αναθέτουσα αρχή αποδέχεται εν γένει τους ισχυρισμούς του. 

13. Επειδή από την προσφορά της …, για το επίμαχο τμήμα 2 της 

διακήρυξης, δεν προκύπτει ότι πληρούται η επί απόρριψης απαίτηση περί 

ενεργοποίησης του αισθητήρα τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέταση. 

Στοιχείο άλλωστε που ουδείς αμφισβητεί, και τούτο διότι δεν γίνεται μνεία σε 

αυτή τη δυνατότητα ούτε στο τεχνικό φυλλάδιο …, όπου παραπέμπει το φύλλο 

συμμόρφωσης που υπέβαλε η καθού με την προσφορά της ούτε και στο σημείο 

22 παραπομπής όπου περιγράφεται η συσκευή χειρός για τον προγραμματισμό 

της λειτουργίας MRI, ούτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής χειρός MRI 

Activator (…), όπου βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 

και τη χρήση αυτής. Επομένως, γίνονται δεκτοί οι οικείοι ισχυρισμοί του 

προσφεύγοντος τους οποίους συνομολογεί και η αναθέτουσα αρχή και η 

προσβαλλόμενη πάσχει ακυρότητας βάσει του άρθρου 2.4.6 περ. θ. 

14. Επειδή, ως εκ τούτου, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των έτερων 

ισχυρισμών του προσφεύγοντος περί μη πλήρωσης των τεχνικών 

προδιαγραφών και περί ασάφειας της προσφερόμενης τιμής, δεδομένου ότι 

ακόμα και αν υποτεθεί η αβασιμότητά τους, δεν δύναται να άγει στην απόρριψη 

του αιτήματος της προσφυγής και στην αποδοχή της προσφοράς του καθού. 
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Συνεπώς, η προσβαλλόμενη πάσχει ακυρότητας κατά το μέρος αποδοχής της 

προσφοράς της εταιρείας … για το τμήμα 2 της επίμαχης διαδικασίας. 

15. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η υπό εξέταση προσφυγή πρέπει να 

γίνει δεκτή. 

16. Επειδή κα’ ακολουθία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 363 του ν. 4412/2016, πρέπει να επιστραφεί το παράβολο που 

κατέθεσε ο προσφεύγων, ως αυτό αναφέρεται στη σκέψη 1 της παρούσας. 

Για τους λόγους αυτούς 

Δέχεται την προσφυγή  

Ακυρώνει την προσβαλλόμενη  

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου. 

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 24 Αυγούστου 2021 και εκδόθηκε 

στις 27.08.2021. 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Γ. ΖΑΡΑΡΗ                                   ΕΛΕΝΗ Α. ΛΕΠΙΔΑ  

                                                     α/α ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 


