Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 81-83, 2ο όροφο, Τ.Θ. 24820, 1304 Λευκωσία
Τηλ: 22445100, Φαξ: 22445107, Email: tra@aap.gov.cy, Web: www.tra.gov.cy

Προσφυγή Αρ. 45/2011

Μεταξύ:

SCIENTRONICS LIMITED
Αιτούντων
ν.

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αναθέτουσας Αρχής
Αναθεωρητική Αρχή
Προσφορών

Αιτητές:

Ζαχαρίας Τουλούρας, Πρόεδρος
Αντρέας Χριστοφή, Μέλος
Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Μέλος
Κυριάκος Συρίµης, Μέλος

SCIENTRONICS LIMITED
Αντιπροσωπεύθηκε από τον:
Αρέστη Παναγή, Εκπρόσωπο της Εταιρείας

Αναθέτουσα Αρχή:

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
∆εν αντιπροσωπεύθηκε

Ηµεροµηνία έκδοσης Απόφασης Π.Μ.: 17 Αυγούστου, 2011
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Ή ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 45/2011

Η παρούσα εξέταση αφορά την χορήγηση προσωρινών µέτρων για αναστολή της
διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στην προσφυγή µε αριθµό 45/2011 που
καταχωρήθηκε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δυνάµει του άρθρου 24 του
Ν. 104(Ι)/2010 αναφορικά µε το ∆ιαγωνισµό αρ. ΣΥ 27/11

για «Προµήθεια

αντιδραστηρίων και αντιορών για τις ανάγκες των µικροβιολογικών εργαστηρίων των
Κρατικών Νοσηλευτηρίων».

H Αναθέτουσα Αρχή µε επιστολή της ηµερ. 16.8.2011 πληροφόρησε την
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ότι δεν φέρει ένσταση στην χορήγηση
Προσωρινών Μέτρων µέχρι την εξέταση και τελική απόφαση της Αναθεωρητικής
Αρχής Προσφορών επί της Προσφυγής αρ. 45/2011.

Κατά την ενώπιον µας διαδικασία ο εκπρόσωπος των Αιτητών ζήτησε τη χορήγηση
προσωρινών µέτρων ισχυριζόµενος ότι πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του
ισχύοντος δικαίου για τους λόγους που αναφέρονται στο έντυπο της προσφυγής και
ότι δεν θα επηρεαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δηµόσιο συµφέρον, ενώ
παράλληλα θα αποτραπεί η περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών.

Με βάση τα πιο πάνω και συνυπολογίζοντας τις πιθανές συνέπειες των
προσωρινών µέτρων για όλα τα συµφέροντα που ενδέχεται να ζηµιωθούν, καθώς
και το δηµόσιο συµφέρον κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010
η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κρίνει ότι στοιχειοθετούνται λόγοι χορήγησης
προσωρινών µέτρων.
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Ως εκ τούτου αποφασίζουµε οµόφωνα την χορήγηση προσωρινών µέτρων για
αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της
Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύµβασης, στο διαγωνισµό µε αρ. ΣΥ
27/11 µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
επί της Προσφυγής 45/2011.

