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ΘΕΜΑ: «Ματαίωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και
αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17 με αρ. διακήρυξης
13/2021».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
1.1.Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.2.Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως ισχύει.
1.3. Του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α΄/184/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.4. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.5. Tου ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»με όλες τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύει.
1.6. Tου Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
1.7.Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
1.8.Του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.9. Του π.δ. 68 /2021(ΦΕΚ Α’155/31-08-2021) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού
και Υφυπουργών».
1.10. Tου π.δ.84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
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2. Τις αποφάσεις:
2.1. Τη με αρ. πρωτ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2.2 Τη με αριθμ. πρωτ. Α1α/οικ.17148/17-3-2020 (ΦΕΚ 196/ΥΟΔΔ/17-3-2020) Απόφαση του Υπουργού
Υγείας με θέμα «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»
2.3. Την ΠΟΛ.1163/2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/08-07-2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την
εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».
2.4. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 151/4-1-2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με
θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των
διαδικασιών με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών
της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:ΨΩΑΤ465ΦΥΟ-Κ25), όπως ισχύει.
2.5. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 148/4-1-2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας με
θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, ανά
κατηγορίες, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ:
ΨΒΝΜ465ΦΥΟ-933),όπως ισχύει.
2.6. Τη με αρ.πρωτ.Α3ε/οικ 39700/25-06-2021 έγκριση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για την
αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17, σύμφωνα με την
οποία η σχετική δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του έργου «Ανακαίνιση και επισκευή
οικοδομικών στοιχείων, Η/Μ εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού στα κτίρια που στεγάζονται οι
κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑΜ 21REQ008816429 2021-06-25). Η εν λόγω δαπάνη θα
καλυφθεί από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 091, κωδικός αριθμός 2012ΣΕ09100001.
2.7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 44938/16-07-2021 «Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την
προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της οδού Αριστοτέλους 17» (αρ.
Διακήρυξης 12/2021) (ΑΔΑ:6ΙΦΘ465ΦΥΟ-221), (ΑΔΑΜ: 21PROC008930489 2021-07-16).
2.8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 61225/5-10-2021 «Ματαίωση και Επαναπροκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου της
οδού Αριστοτέλους 17». (αρ. Διακήρυξης 13/2021) (ΑΔΑ:90ΦΗ465ΦΥΟ-189), (ΑΔΑΜ: 21PROC009313325
2021-10-05).
3. Τα έγγραφα:
3.1.Το με αριθμ. πρωτ. 51932/07-05-2021 έγγραφο που αφορά την έγκριση για την ένταξη στο
ΠΔΕ(ΑΔΑ:9Τ2Δ46ΜΤΛΡ-ΙΚΖ), (ΑΔΑΜ:21REQ008820747 2021-06-28)
3.2. Οι προσφορές των εταιρειών: α) Aluminium Art Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (αρ. πρωτ.70451/10-11-2021) και β)
ALSYK HELLAS AE (αρ. πρωτ. 70720/11-11-2021)
3.2 Το με ημερομηνία 16-11-2021 πρακτικό της Γ΄ επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
3.3.Το με αρ. πρωτ. οικ. 73526/24-11-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προμηθειών του Υπουργείου
Υγείας προς την Πρόεδρο της Γ’ επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης με θέμα «Επιστροφή φακέλων
προσφορών για αξιολόγηση»
3.4. Το με ημερομηνία 1-12-2021 πρακτικό της Γ΄ επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, στο οποίο
διατυπώνεται η γνώμη της επιτροπής περί απόρριψης των προσφορών και ματαίωσης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τη μη αποδοχή των πρακτικών (σχετικά 3.2 & 3.4) της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης,
διότι κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών προηγείται ο
έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των υποψηφίων οικονομικών φορέων (παρ.
2

ΑΔΑ: ΨΦΖΜ465ΦΥΟ-ΧΦΧ
1, άρθρο 72 Ν. 4412/2016) και έπεται η εξέταση των λοιπών ως άνω δικαιολογητικών και προσφορών του
φακέλου, διαδικασία που δεν τηρήθηκε κατά τη διατύπωση γνώμης της επιτροπής αξιολόγησης στα
σχετικά πρακτικά (3.2 & 3.4).
Β. Την απόρριψη των προσφορών και των δύο υποψήφιων οικονομικών φορέων διότι κατέθεσαν
απαράδεκτες προσφορές και συγκεκριμένα:
Η εταιρεία ALSYK HELLAS AE δεν υπέβαλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στους όρους
όρους 2.1.5., 2.2.2., 2.4.6. περίπτωση στ, 2.4.2.5. και 2.4.3.1. της με αρ. 13/2021 διακήρυξης και το αρ. 72
του Ν. 4412/2016, αλλά υπέβαλε την υπ΄αρ.00011933-4/08-11-2021 επιταγή αντί εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, γεγονός που δεν θεραπεύει την έλλειψη ως προς το συγκεκριμένο δικαιολογητικό συμμετοχής
σύμφωνα με τους ως άνω όρους της διακήρυξης.
Η εταιρεία Aluminium Art Μονοπρόσωπη ΙΚΕ υπέβαλε εγγυητική επιστολή συμμετοχής με λήξη ισχύος την
9/12/2021 κατά παράβαση των όρων 2.1.5., 2.2.2.1, 2.4.3.1 και 2.4.5. της με αρ. 13/2021 διακήρυξης,
σύμφωνα με τους οποίους «2.2.2.1 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5. της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται»
και «2.4.5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού».
Γ. Τη ματαίωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 13/2021 σύμφωνα με τον όρο
3.5 της διακήρυξης αυτής και το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών των προσφερόντων.

Συνημμένα: Το πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής (Σχετ. 3.2. και 3.4.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ):
1. Aluminium Art Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
2. ALSYK HELLAS AE

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γρ. Υπουργού Υγείας
Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
Γρ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων
κα Μουσούρου Ευαγγελία , Πρόεδρο της αρμόδιας Γ’ Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών
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