Αριθμός Απόφασης: Α 108/2022

Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 10 Φεβρουαρίου 2022 με το μέλος Μαρία
Βύρρα.
Για να εξετάσει το αίτημα αναστολής και λήψης προσωρινών μέτρων
που ενσωματώνεται στην από 31.12.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)
ΑΕΠΠ 180/31.01.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα,
«…», όπως νόμιμα εκπροσωπείται. (εφεξής ο «προσφεύγων»).
Κατά του «….», όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η αναθέτουσα
αρχή).
Με την Προδικαστική Προσφυγή του, στην οποία σωρεύει και αίτημα
λήψης

προσωρινών

μέτρων,

ο

αιτών

επιδιώκει

να

ακυρωθεί

η

προσβαλλόμενη Φ.831/ΑΔ.46/650/Σ.174/18-01-2022 Απόφαση του Διοικητή
της αναθέτουσας αρχής δυνάμει της οποίας αποφασίσθηκε η έγκριση και
αποδοχή του από 13-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του
διαγωνισμού και η απόρριψη της προσφοράς του διότι α) δεν προσκόμισε
εγκαίρως

και

πριν

δικαιολογητικών

την

ημερομηνία

συμμετοχής-τεχνικής

και

ώρα

αποσφράγισης

προσφοράς,

την

των

απαιτούμενη

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και β) δεν ανάρτησε εγκαίρως,
ήτοι πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» της
πλατφόρμας του

ΕΣΗΔΗΣ

το

αποδεικτικό

κατάθεσης σε υπηρεσίες

ταχυδρομείου-ταχυμεταφορών, προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα
αρχή για την έγκαιρη αποστολή της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, όπως προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης, για την
άσκηση της προσφυγής καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τις
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διατάξεις των άρθρων 363 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 5 παρ. 1 του π.δ.
39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο αυτομάτου δέσμευσης με κωδικό … ύψους
€600,00, όπως προκύπτει από την εκτύπωση της σχετικής σελίδας της
Γ.Γ.Π.Σ.), το οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
ήτοι 72.500 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Επειδή με τη … Διακήρυξη προκηρύχθηκε ανοιχτός, ηλεκτρονικός
διαγωνισμός για την προμήθεια ψηφιακού ακτινοσκοπικού c-arm, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με προϋπολογισθείσα δαπάνη
89.900,00 ευρώ με ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε κατατέθηκαν δύο
προσφορές από τον προσφεύγοντα

και από την εταιρία “…”. Mε το από

13.01.2022 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού διαπίστωσε
αφενός ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα και σε έντυπη μορφή ο φάκελος των
δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα “…” και αφετέρου ότι ο προσφεύγων
α) δεν προσκόμισε εγκαίρως και πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης
των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, την απαιτούμενη
πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής και β) δεν ανάρτησε εγκαίρως,
ήτοι πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγιση των δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» της
πλατφόρμας του

ΕΣΗΔΗΣ

το

αποδεικτικό

κατάθεσης σε υπηρεσίες

ταχυδρομείου-ταχυμεταφορών, προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα
αρχή για την έγκαιρη αποστολή της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής.
Περαιτέρω η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγήθηκε την απόρριψη των
δικαιολογητικών συμμετοχής και ως εκ τούτου της προσφοράς της
προσφεύγουσας ως απαράδεκτης στο σύνολό της. Με την ως άνω
.831/ΑΔ.46/650/Σ.174/18-01-2022 απόφαση εγκρίθηκε η απόρριψη των
δικαιολογητικών συμμετοχής και κατά συνέπεια η απόρριψη της προσφοράς
στο σύνολό της της προσφοράς του προσφεύγοντος.
3. Επειδή η υπό κρίση προσφυγή δεν πιθανολογείται ως προδήλως
απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. Περαιτέρω, για την οριστική κρίση περί
του παραδεκτού και της βασιμότητας των λόγων της προσφυγής, απαιτείται
ενδελεχής έρευνα των στοιχείων του φακέλου του διαγωνισμού και των
προσφορών στη βάσει των οικείων όρων της διακήρυξης και της ισχύουσας
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ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, που δεν μπορεί να συναχθεί στο πλαίσιο
της προσωρινής προστασίας.
4. Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, ο υπόψη διαγωνισμός
ευρίσκεται στη φάση, όπου έχουν αξιολογηθεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και οι τεχνικές προσφορές και δεν έχουν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές,
ενώ το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
5. Επειδή, ο διαγωνισμός ευρίσκεται προ της αποσφράγισης και
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Επομένως, ενόψει και του
κριτηρίου ανάθεσης της υπό δημοπράτηση σύμβασης (βέλτιστη σχέση
ποιότητας – τιμής), εάν χωρήσει η διαδικασία και καταστεί γνωστή η
οικονομική προσφορά της εταιρείας “…”., η οποία και μόνο συνεχίζει στον
διαγωνισμό κατά τα εκτιθέμενα ανωτέρω, υπάρχει ο κίνδυνος να τεθεί εν
αμφιβόλω τυχόν επανάληψη του σταδίου που έχει ήδη περατωθεί
(αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών), αν τυχόν
γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή. Επομένως, λαμβανομένων υπόψη όλων
των ανωτέρω, και δη τόσο των λόγων δημοσίου συμφέροντος που
επιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης αλλά και των λόγων δημοσίου
συμφέροντος που επιτάσσουν, εξίσου, την τήρηση της νομιμότητας, κατά τη
διαδικασία των διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, ώστε να
γίνεται η ανάθεση σε νομίμως επιλεγέντα ανάδοχο, όσο και της βλάβης της
προσφεύγουσας στον παρόν στάδιο, επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα
προσωρινής προστασίας και, πιο συγκεκριμένα, επιβάλλεται η αναστολή
εκτέλεσης

της

προσβαλλόμενης

με

την

προσφυγή

απόφασης

του

αναθέτοντος φορέα και της εν γένει προόδου του διαγωνισμού. Η αναστολή
αυτή δεν έχει αόριστη, αλλά βεβαία, πλην εύλογη, για την έκδοση απόφασης
επί της προσφυγής διάρκεια και εκτείνεται εντός του αποκλειστικού χρόνου
του άρθρου 367 παρ. 1 του ν. 4412/2016, χωρίς να καθυστερεί υπέρμετρα τη
διαδικασία.
6. Επειδή, σε συνέχεια των ανωτέρω, το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο
μέτρο κατά τα ως άνω είναι η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής
διαδικασίας, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της υπό εξέταση
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
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Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται το αίτημα αναστολής - προσωρινών μέτρων που σωρεύεται στη με
ΓΑΚ ΑΕΠΠ 180/31.01.2022 προδικαστική προσφυγή.
Αναστέλλει, μέχρι την έκδοση απόφασης από την ΑΕΠΠ επί της ως άνω
προσφυγής, την εκτέλεση της με αριθμό Φ.831/ΑΔ.46/650/Σ.174/18-01-2022
απόφασης της αναθέτουσας αρχής και εν γένει την πρόοδο του διαγωνισμού.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022 και εκδόθηκε
αυθημερόν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΒΥΡΡΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
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