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Η
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
3ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνήλθε στην έδρα της στις 15 Φεβρουαρίου 2018 με την εξής σύνθεση:
Μιχαήλ Οικονόμου Πρόεδρος, Εμμανουέλα Σωτηρόπουλου-Εισηγήτρια και
Μιχαήλ Σειραδάκης Μέλη.
Για να εξετάσει την από 8/2/2018 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό
Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ)-Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)/
119/9-2-2018 της προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «………………»,
νομίμως εκπροσωπουμένης.
Κατά

του

Γενικού

Παναρκαδικού

Νοσοκομείου

Τρίπολης

«Η

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» και της με αρ. 3/25-1-2018 (Θέμα 12ο) απόφασης του ΔΣ
του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με την
οποία εγκρίθηκε το από 9/8/2017 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του Διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης
11239/6-7-2017) κατά το μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε η προσφορά της
προσφεύγουσας εταιρείας και έγιναν δεκτές οι προσφορές της έτερων
συμμετεχουσών εταιρείας …………………και προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο
της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Με την Προδικαστική Προσφυγή η προσφεύγουσα επιδιώκει να
ακυρωθεί η με αρ. 3/ 25-1-2018 (Θέμα 12ο) απόφαση του ΔΣ του Γενικού
Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με την οποία
εγκρίθηκε το από 9/8/2017 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
και Τεχνικών Προσφορών του Διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 11239/6-7-2017),
να επιτραπεί στην προσφεύγουσα η συμμετοχή της στο διαγωνισμό και να
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διαταχθεί η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της προκειμένου να
συμμετάσχει στο επόμενο στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγα
των οικονομικών προσφορών και να διαταχθεί η απόρριψη των δικαιολογητικών
συμμετοχής των εταιρειών ………………………και ο αποκλεισμός τους από τον
διαγωνισμό και να διαταχθεί η επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου από
την προσφεύγουσα εταιρεία. Ταυτόχρονα σωρεύει στην προσφυγή της και
αίτημα όπως ανασταλεί η διενέργεια του διαγωνισμού και το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη του
διαγωνισμού μέχρι την έκδοση απόφασης επί της κρινόμενης προδικαστικής
προσφυγής.
Η συζήτηση άρχισε αφού άκουσε την Εισηγήτρια Εμμανουέλα Σωτηροπουλου.
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με τη με αρ. 11239/6-72017
Διαγωνισμό

με Ανοιχτή

Ηλεκτρονική

Διακήρυξη προκήρυξε

Διαδικασία

για

την

προμήθεια

«ενδοφθάλμιων φακών» (CPV: 33731110-7) για την κάλυψη των αναγκών του
Γ.Π.Ν. Τρί̟π ολης σε ετήσια βάση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποια προσδιορίζεται βάσει
τιμής,

προϋπολογισμού

άνευ

61.470,50

Φ.Π.Α.

με

δικαίωμα

των

διαγωνιζόμενων να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα είδη και
µε την επισήμανση να περιλαμβάνουν το σύνολο της ποσότητας για το κάθε
είδος που λαµβάνει µέρος ο οικονοµικός φορέας. Το πλήρες κείμενο της
Διακήρυξης

αναρτήθηκε

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό

Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων/ΚΗΜΔΗΣ στις 6/7/2017 λαμβάνοντας …………………….και την
7/7/2017 καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όπου έλαβε το
συστημικό

αριθμό

………………….

Καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

προσφορών ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ. και ημερομηνία
αποσφράγισης των προσφορών την 9η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και
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ώρα 09:00 π.μ. H προσφεύγουσα υπέβαλε στις 27/07/2017 και ώρα 11:20:54
π.μ. την υπ’ αριθμ. …………………….. προσφορά της στον ανωτέρω
διαγωνισμό για τα είδη Α.1, Α.5 και Α.9.
2. Επειδή με την υπ’ αριθμ. 3/ 25-1-2018 (Θέμα 12ο) απόφαση του το
ΔΣ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
ενέκρινε το από 9/8/2017 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής
και Τεχνικών Προσφορών του ανωτέρω Διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 11239/67-2017), αποκλείστηκε
διαγωνισμού και

η προσφεύγουσα εταιρεία από τη συνέχιση του

προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής

διαδικασίας οι εταιρείες…………………………. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην
προσφεύγουσα και τους λοιπούς διαγωνιζόμενους την 29-1-2018 μέσω της
«επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού.
3. Επειδή με την υπό κρίση Προσφυγή της, η οποία κατετέθη την
8/2/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η Προσφεύγουσα στρέφεται κατά της με
αρ. 3/25-1-2018 (Θέμα 12ο)

απόφασης του ΔΣ του Γενικού Παναρκαδικού

Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» με την οποία εγκρίθηκε το από
9/8/2017 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών
Προσφορών του Διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 11239/6-7-2017) κατά το μέρος
που με αυτήν απορρίφθηκε η προσφορά της και έγιναν δεκτές οι προσφορές
της έτερων συμμετεχουσών εταιρείας …………………………..και προκρίθηκαν
στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

4. Επειδή για την άσκηση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής έχει
καταβληθεί το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 39/2017 και
το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 ποσού εξακοσίων ευρώ ( 600,00 €) (βλ.
ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 189503910958 0410 0031, αποδεικτικό
τραπεζικής συναλλαγής της CITI BANK για την πληρωμή του εν λόγω
παραβόλου την 7/2/2018, εκτύπωση από την σελίδα της Γενικής Γραμματείας
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Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών με την ένδειξη
«δεσμευμένο»)
5. Επειδή η Προσφυγή έχει ασκηθεί με χρήση του τυποποιημένου
εντύπου που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 8 του ΠΔ 39/2017 και της παρ. 2 του άρθρου 362 του Ν. 4412/2016.
6. Επειδή ο επίδικος διαγωνισμός, εμπίπτει ενόψει του αντικειμένου
του και της προϋπολογισθείσας δαπάνης στο πεδίο εφαρμογής του ν.
4412/2016.
7. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι αρμόδια βάσει συνολικού ποσού της
Διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. α) του ΠΔ 39/2017
και του άρθρου 345 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
8. Επειδή η Α.Ε.Π.Π. είναι και κατά χρόνο αρμόδια, όπως προκύπτει
από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 περ. γ), 38 παρ. 7, 61 παρ.
1, 66 παρ. 1, 379 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία εκκίνησε σε χρόνο μεταγενέστερο από την
26η Ιουνίου 2017.
9. Επειδή η Προσφυγή έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 περ. γ) του ΠΔ 39/2017 και το άρθρο 361 παρ. 1
περ. γ) του Ν. 4412/2016.
10. Επειδή η Προσφεύγουσα με προφανές έννομο συμφέρον ασκεί
την υπό κρίση Προδικαστική της Προσφυγή ως συμμετέχουσα στον επίδικο
διαγωνισμό υποβάλλοντας τη με αρ. 70588 προσφορά της για τα είδη Α.1, Α.5
και Α.9.και δια της προσβαλλομένης αποκλείστηκε από τη συνέχιση της
διαγωνιστικής

διαδικασίας

και

εγκρίθηκε

η

συμμετοχή

των

λοιπών

συμμετεχουσών εταιρειών, ήτοι των……………………………, στα περαιτέρω
στάδια του διαγωνισμού, και επομένως εύλογα επιδιώκει την ακύρωση της
προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που αποκλείστηκε από την
περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία και

εγκρίθηκε η συμμετοχή των λοιπών

εταιρειών στα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού.
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11. Επειδή η Προσφεύγουσα μετά ταύτα αιτείται να ανασταλεί η πρόοδος
της διαγωνιστικής διαδικασίας και ειδικότερα η αναστολή της αποσφράγισης
των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών έως την έκδοση
απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής.
12. Επειδή στο άρθρο 346 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα
να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή
προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 367 ή ακύρωση
σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα με το άρθρο 368».
13. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 366 του ν. 4412/2016:
«1. Η ΑΕΠΠ μπορεί ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως
και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών να εκδώσει
πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα
κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή και πάντως όχι πέραν
της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 367 για την έκδοση
απόφασής της. 2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να
διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή
να

αποτραπεί

η

ζημία

των

θιγόμενων

συμφερόντων,

στα

οποία

συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα
αρχή. 3. Η ΑΕΠΠ μπορεί να αποφασίσει να μη χορηγηθούν τα προσωρινά
μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων
των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν καθώς και του δημόσιου
συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των
προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη
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χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δε θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει το
πρόσωπο που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων».
14. Επειδή, περαιτέρω, τα ανωτέρω οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
366 του Ν. 4412/2016 επαναλαμβάνονται και στις διατάξεις του άρθρου 15 του
Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/04.05.2017).
15. Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4412/2016, επί
του άρθρου 366 αυτού, αναφέρεται ότι: «Δίδεται η δυνατότητα στην ΑΕΠΠ να
διατάξει προσωρινά μέτρα προκειμένου να µην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή
της

προδικαστικής

προσφυγής

λόγω

της

προόδου

της

διαγωνιστικής

διαδικασίας».
16. Επειδή, συνακόλουθα, η απόφαση επί του αιτήματος αναστολής –
λήψης

προσωρινών

μέτρων,

σκοπεί

να

αποτρέψει

τη

δημιουργία

ανεπανόρθωτων καταστάσεων ή δύσκολα αναστρέψιμων λόγω της προόδου
του διαγωνισμού. Ετέρωθεν, δεν θα πρέπει και η ίδια η απόφαση να δημιουργεί
τέτοιες καταστάσεις, οδηγώντας σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου
δικαιώματος, αφού η ισχύς της είναι προσωρινή και δεν θα πρέπει να επηρεάζει
κατά τούτο την απόφαση επί της προδικαστικής προσφυγής. Στο πλαίσιο αυτό,
σκοπός της απόφασης επί αιτήματος αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων
είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των προσφευγόντων
μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς και ειδικότερα η ρύθμιση μέχρι τότε μιας
κατάστασης προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης ή
ζημίας.
17. Επειδή, τα ανωτέρω, άλλωστε, στοιχούν, κατά τα παγίως
νομολογιακώς γενόμενα δεκτά και υπό το πρίσμα του προϊσχύσαντος
νομοθετικού πλαισίου (Ν. 3886/2010), που δεν διαφοροποιείται εν προκειμένω
από το ισχύον πλαίσιο του Ν. 4412/16, αναφορικά με το σύστημα παροχής
προσωρινής έννομης προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
δημοσίων

συμβάσεων,

το

οποίο

αποσκοπεί

στην

προστασία

όσων

ενδιαφέρονται να τους ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις, έναντι της βλάβης την
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οποία υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν από την πιθανολογούμενη εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής, παράβασης διατάξεων του ενωσιακού ή
εθνικού δικαίου.
18. Επειδή με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα
υποστηρίζει ότι μη νόμιμα αποκλείστηκε από την περαιτέρω διαγωνιστική
διαδικασία με την αιτιολογία ότι «στο ΤΕΥ∆ που υπέβαλε δεν έχει συμπληρώσει
το µέρος Γ (τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα) Αναγράφει µόνο ότι θα είναι:
«ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Η εταιρεία θα έπρεπε υποχρεωτικά
να έχει συμπληρώσει στο ΤΕΥΔ τον πίνακα µε την Τεχνική και επαγγελµατική
ικανότητα και στην συνέχεια, στο στάδιο της κατακύρωσης, η εταιρεία να
προσκοµίσει τους καταλόγους κυριότερων παραδόσεων σύµφωνα µε το άρθρο
18 της διακήρυξης , που αφορά τα κριτήρια επιλογής. » και τούτο διότι από το
περιεχόμενο της Διακήρυξης ουδόλως προέκυπτε, σε κάθε δε περίπτωση,
ουδόλως προέκυπτε με σαφήνεια ότι θα έπρεπε ήδη στο παρόν στάδιο
διεξαγωγής του διαγωνισμού να υποβληθεί τέτοιος κατάλογος κυριότερων
παραδόσεων ενσωματωμένος στο έντυπο ΤΕΥΔ. Επιπλέον, η προσφεύγουσα
υποστηρίζει ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον κριθεί ότι υπήρχε απαίτηση
συμπερίληψης πίνακα προγενέστερων κυριότερων παραδόσεων κατά τη
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, η αναθέτουσα αρχή όφειλε να έχει αποκλείσει και τις
υπόλοιπες εταιρείες, καθόσον δεν έχουν προβεί σε ορθή συμπλήρωση του
ιδίου τμήματος του ΤΕΥΔ, αναλύοντας ειδικότερα τις εν λόγω αιτιάσεις της κατά
των υποβαλλόμενων ΤΕΥΔ των λοιπών συμμετεχουσών εταιρειών, ήτοι των
………………………..
19. Επειδή, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους διαγωνισμούς ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, αποτυπώνονται
προκειμένου για συμβάσεις κάτω των ορίων, στο “Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης” (Τ.Ε.Υ.Δ) το οποίο αποτελεί αποτελεί πρότυπο τεύχος με
δεσμευτική ισχύ και συνιστά

Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων,

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
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μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη για το ότι ο οικονομικός φορέας: α)
δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που συνεπάγεται υποχρεωτικώς ή
μπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και β)
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή. Ειδικότερα, το Τ.Ε.Υ.Δ παρέχει προαπόδειξη προς τον σκοπό της
επιτάχυνσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, με βάση το νέο, ενοποιημένο
πλέον, νομοθετικό πλαίσιο που εισάγει ο καινούργιος Ν. 4412/2016 και
ελάφρυνσης

των

διαγωνιζομένων

από

την

υποχρέωση

προσκόμισης

πολυάριθμων πιστοποιητικών και εγγράφων, τα οποία απαιτούνταν από το
προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και
επιλογής, ιδίως προς τον σκοπό της διευκόλυνσης της συμμετοχής των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μείωσης του χρόνου προετοιμασίας των
προσφορών.
20. Επειδή στόχος του ΤΕΥΔ είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου που
απορρέει από την απαίτηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών
ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια
επιλογής.
21. Επειδή για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με
τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που
αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αναφέροντας ποιες πληροφορίες θα ζητηθούν από τους
οικονομικούς φορείς. Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν
να επιλέξουν να περιορίσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα
κριτήρια επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς
πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι) ενώ ενδέχεται στη
συνέχεια να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση.
22. Επειδή, περαιτέρω, ο νόμος 4412/2016 στο άρθρο 79 ορίζει, μεταξύ
άλλων, τα εξής: « 1.[…] 2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την
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υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω
των ορίων πλην της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328, οι
αναθέτουσες αρχές δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, γ)
κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν
καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 84 και δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό
ανάθεσης σύμβασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005 (Α` 30). Τα δεύτερο έως πέμπτο εδάφια της παραγράφου 1
εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
κάτω των ορίων. 3. […] 4. Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 53, μπορεί να εκδίδει αντίστοιχο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Μέχρι την έκδοση του τυποποιημένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου,
γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. 5. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.[…]»
23. Επειδή στο άρθρο 20 της Διακήρυξης με τίτλο «Προκαταρκτική
απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» ορίζεται ότι «Προς προκαταρκτική
απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις των άρθρων 15 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των άρθρων 16,17, 18 και 19 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
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άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ έχει καταρτιστεί από το Νοσοκομείο μας
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: KΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο

στην

ιστοσελίδα

της

ΕΑΑΔΗΣΥ

(www.eaadhsy.gr)

και

(www.hsppa.gr ).»
24. Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 21.7 της Διακήρυξης ορίζεται ότι
«21.7. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 18 οι οικονομικοί
φορείς

προσκομίζουν

τα

κατάλληλα

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις

κατάλογο

κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν για την τελευταία τριετία με
αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη» ενώ στο τέλος του άρθρου 21 επισημαίνεται το εξής «Σημείωση: τα
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 21 δεν απαιτείται να κατατεθούν κατά την
υποβολή της προσφοράς σας. Προσκομίζονται μόνο από τον προσωρινό
ανάδοχο, σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, με την πρόσκληση για υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 103 του ν. 4412/2016».
25. Επειδή για την οριστική κρίση επί της βασιμότητας τόσο του ήδη
ελεγχόμενου όσο και των λοιπών ισχυρισμών της προσφεύγουσας, οι οποίοι
πάντως δεν πιθανολογούνται ως προδήλως αβάσιμοι, απαιτείται ενδελεχής
εξέταση και ερμηνεία των όρων της διακήρυξης και των σχετικών διατάξεων,
υπό το φως της κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και, ενδεχομένως,
περαιτέρω αναζήτηση διευκρινήσεων ή/και εγγράφων από αρμόδιες Αρχές και
Φορείς.
26. Επειδή η αναθέτουσα αρχή με το με αρ. πρωτ. 2664/ 14-2-2018
έγγραφο της με Θέµα: Απόψεις σχετικά µε αίτηµα αναστολής–προσωρινών
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µέτρων επί της προδικαστική προσφυγή της ενημερώνει το αρμόδιο Κλιμάκιο
ότι «το Νοσοκομείο µας κρίνει σκόπιµο ότι θα πρέπει να γίνει προσωρινή
αναστολή του διαγωνισµού κάτω των ορίων µε αριθ. διακ. 11239/6-7-2017 για
την προμήθεια "ΕΝ∆ΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ", προϋπολογισµού 69.461,67
συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ (µε συστηµικό αριθµό ΕΣΗ∆ΗΣ : 43732)

προκειµένου να εξεταστούν τα αιτήµατα της εταιρίας …………………….σχετικά
µε την αξιολόγηση των υποβληθέντων ΤΕΥ∆ ως προς το µέρος Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ», συναινώντας με τον τρόπο αυτό στην
αποδοχή

του

αιτήματος

αναστολής/λήψης

προσωρινών

μέτρων

της

προσφεύγουσας εταιρείας.
27. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα ελευθέρως να
ανακαλέσει ενδεχομένως παράνομες πράξεις της, κατά τις γενικές αρχές του
διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης διοικητικών πράξεων. Εν προκειμένω, εάν
αυτή ήταν η βούληση της αναθέτουσας, θα τύγχαναν εφαρμογής οι διατάξεις
του άρθρου 17 του π.δ/τος 39/2017.
28. Επειδή, προς αποφυγή να καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της
προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας,
αλλά και προς αποτροπή ενδεχόμενης βλάβης της Προσφεύγουσας σε
περίπτωση που κριθεί με την απόφαση επί της Προδικαστικής Προσφυγής ότι
μη νόμιμα η Αναθέτουσα Αρχή απέκλεισε την προσφορά της προσφεύγουσας
και μη νόμιμα δεν απέκλεισε τις προσφορές των συνυποψηφίων της.
29. Επειδή, το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο κατά τα ως άνω είναι
η αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι η αναστολή
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών έως την έκδοση αποφάσεως επί της
υπό κρίσης προδικαστικής προσφυγής.
30. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το κρινόμενο αίτημα αναστολής
πρέπει να γίνει δεκτό.
Για τους λόγους αυτούς
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Δέχεται το αίτημα αναστολής της Προσφεύγουσας εταιρείας με την
επωνυμία «……………….».
Αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της υπό κρίση Προδικαστικής Προσφυγής.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2018 και εκδόθηκε αυθημερόν
στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ. Χ. Οικονόμου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕAΣ

Μελπομένη Τσιαλαφούτα
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