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Μεταξύ: 

 

SCIENTRONICS LIMITED 

Αιτητών 

     ν. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          

       Αναθέτουσας Αρχής 

 

 

Αναθεωρητική Αρχή  

Προσφορών:   Σόλων Παπαθεοχάρους, Προεδρεύων  

  Λοΐζος Κάππας, Μέλος 

  Γιώργος Αναστασίου, Μέλος 

  Δήμος Θωμά, Μέλος 

 

 

Αιτητές:   SCIENTRONICS LIMITED 

     Αντιπροσωπεύθηκε από την: 

 1.  Μαρία Κλεάνθους, Δικηγόρο για Ανδρέα Κλεάνθους 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ  

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

     Αντιπροσωπεύθηκε από τους: 

1.  Δένα Εργατούδη, Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α’ 

2.  Χρίστο Περικλέους, Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών 

 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης Απόφασης: 27 Νοεμβρίου, 2018. 

 

Προσφυγή Αρ.  36/2018 
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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Με την παρούσα Προσφυγή προσβάλλεται η απόφαση της Διεύθυνσης Αγορών και 

Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας («η Αναθέτουσα Αρχή») ημερομηνίας 

21.8.2018 να κατακυρώσει το διαγωνισμό Αρ. Σ.Υ.12/15 με θέμα «Προσφορά για 

την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή 

συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών 

Αίματος» στην εταιρεία ΜEDISEL («ο επιτυχών»). 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή με επιστολή της ημερ. 17.09.2018 ενημέρωσε τους Αιτητές 

ότι:  

«ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ταυτάριθμης επιστολής 

ημερ. 21 Αυγούστου 2018, επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι ανακαλείται η 

απόφαση για τον εν λόγω Διαγωνισμό.  Για την οποιαδήποτε εξέλιξη επί του 

θέματος θα ενημερωθείτε σε κατοπινό στάδιο.» 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή με νέα επιστολή ημερ. 20.11.2018 ενημέρωσε τους Αιτητές 

ότι:  

«[…] σε συνέχεια της επιστολής μας ημερομηνίας 17.09.18, σας ενημερώνω 

τα ακόλουθα: 
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1. Για τον υπό αναφορά διαγωνισμό, ασκήθηκαν Ιεραρχικές Προσφυγές 

(στο εξής Ι.Π.) στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (στο εξής Α.Α.Π.).  Οι 

προσφυγές είναι η 36/2018 από την εταιρεία Scientronics Ltd και 37/2018 από 

την εταιρεία Vitaemed Ltd. 

 

2. Λόγω του ότι η προσφυγή 37/2018 προσέβαλλε γεγονότα της 

αξιολόγησης που αφορούσαν το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής των προσφοροδοτών, η Α.Α.Π. έκρινε όπως αυτή εξεταστεί πρώτη 

γιατί τα γεγονότα της επηρεάζουν στάδιο που προηγείται των προσβαλλόμενων 

γεγονότων της Ι.Π.36/2018.  Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε 

απορρίψει την εταιρεία VITAEMED Ltd στο στάδιο του ελέγχου των 

προϋποθέσεων συμμετοχής, λόγω του ότι: «…έχει υποπέσει σε σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης σε 

σύμβαση…» 

3. Αφού εξετάστηκε η Ι.Π.37/2018, η Α.Α.Π. αποφάσισε στις 13/11/18 ότι 

η Ιεραρχική Προσφυγή της εταιρείας επιτυγχάνει, και ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ακυρώνεται, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

 

 Υπό το φως των πιο πάνω γεγονότων, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία του 

διαγωνισμού επαναφέρεται στο στάδιο της αξιολόγησης των υποβληθεισών 

προσφορών, και για οποιαδήποτε αποτελέσματα θα ενημερωθείτε εν ευθέτων 

χρόνο.» 

 

Στις 23.11.2018 ημερομηνία που η Προσφυγή ήταν ορισμένη για ακρόαση η 

εκπρόσωπος της Αναθέτουσας Αρχής ανάφερε τα εξής:  

«[…] όπως γνωρίζει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών στη Προσφυγή αρ. 

37/2018 δεν είχαμε καταχωρήσει Περίγραμμα Αγόρευσης και είχαμε ενημερώσει 

ότι κατά την ημερομηνία ακρόασης της Προσφυγής ότι δεν θα υποστηρίξουμε τη 

νομιμότητα της επίδικης πράξης.  Ακολούθησε η έκδοση ακυρωτικής απόφασης 

της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στις 13 Νοεμβρίου 2018.  Κατόπιν τούτου 

η Αναθέτουσα Αρχή απέστειλε επιστολή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στην 

Αιτήτρια Εταιρεία στην Προσφυγή αρ. 36/2018 δηλαδή την Εταιρεία 

SCIENTRONICS LIMITED με την οποία την ενημέρωσε ότι ενόψει του 

ακυρωτικού αποτελέσματος στην Προσφυγή αρ. 37/2018 η διαδικασία του 
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επίδικου διαγωνισμού επαναφέρεται στο στάδιο της αξιολόγησης των 

υποβληθεισών προσφορών.   

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη Προσφυγή έχει καταστεί άνευ 

αντικειμένου».   

 

Μετά την δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ο εκπρόσωπος της Αιτήτριας ανέφερε 

ότι: 

«Ενόψει της θέσης της Αναθέτουσας Αρχής στην Προσφυγή αρ. 37/2018 και 

την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην εν λόγω Προσφυγή 

αλλά και της συνακόλουθης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής που 

κοινοποιήθηκε με επιστολή ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018 στους Αιτητές για 

επαναφορά του επίδικου Διαγωνισμού στο στάδιο της Αξιολόγησης των 

υποβληθεισών προσφορών θεωρώ ότι η παρούσα προσφυγή δεν έχει 

αντικείμενο εξέτασης και ως εκ τούτου θα αποσύρω την παρούσα με επιφύλαξη 

του δικαιώματος μου να επανέλθω εκ νέου με νέα προσφυγή με τους ίδιους 

λόγους ακύρωσης που προβάλλονται στην γραπτή Αγόρευση μου και/ή με 

οποιοδήποτε άλλο λόγο ακύρωσης ανακύψει από την απόφαση της Διοίκησης.» 

 

Ενόψει της δήλωσης απόσυρσης η Προσφυγή απορρίπτεται. 


