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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 51/2007, ΗΜΕΡ. 20.7.2007, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡ. 01/2007
1.

Η παρούσα εξέταση αφορά την παράταση ή µη του προσωρινού διατάγµατος που
εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου, 2007 από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ασκούσα τις
εξουσίες που τις παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (8) του άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.16(Ι)/2006 στα πλαίσια της ως άνω Ιεραρχικής
Προσφυγής, σχετικά µε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στο διαγωνισµό αρ.
01/2007,

για την «Προµήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ολοκληρωµένου

Μηχανογραφηµένου Συστήµατος ∆ήµων (Λογισµικού και Υλισµικού) για τις ανάγκες του
∆ήµου Αθηένου.»
2.

Αφού ακούσαµε τα γεγονότα και τα επιχειρήµατα των δυο µερών και αφού λάβαµε
υπόψη τις πρόνοιες του Νόµου, Ν.101(Ι)/2003 όπως καθορίζονται στο άρθρο 56,
εδάφια (8) και (9), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.16(Ι)/2006, καταλήγουµε ότι:
(α)

Πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου από την
πρωτεύσασα στη βαθµολογία εταιρεία Dap Noesis Business Solutions Ltd
αναφορικά µε τον όρο των εγγράφων του διαγωνισµού 3.5.3(2) που προνοεί ότι:
«Να έχει υλοποιήσει τα τρία (3) τελευταία χρόνια τουλάχιστον ένα (1) παρόµοιο
έργο σε ∆ήµο µε ισάριθµους ή περισσότερους χρήστες και υποσυστήµατα.»

(β)

Η παράβαση του προσωρινού διατάγµατος είναι αναγκαία για να αποτραπεί η
περαιτέρω ζηµιά των συµφερόντων των Αιτητών λαµβανοµένου υπόψη ότι είναι
δεύτεροι στη συνολική βαθµολογία του παρόντος διαγωνισµού.

(γ)

∆εν έχουµε πεισθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (9) του
άρθρου 56 του Ν.101(Ι)/2003, ώστε να µην παρατείνουµε την ισχύ του
προσωρινού διατάγµατος που εκδόθηκε στις 20.7.2007.

Ως εκ τούτου, η ισχύς του προσωρινού διατάγµατος που εκδόθηκε στις 20.7.2007
παρατείνεται µέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών επί
της Ιεραρχικής Προσφυγής.

