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ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα
διανοµής

ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05 και οδηγίες για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των
κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης.
Α. Συµπληρωµατικά προς τα τεύχη προτύπων προκηρύξεων και άλλων εγγράφων της
διαδικασίας των διαγωνισµών του ν.3316/05, που ήδη σας έχουµε αποστείλει µε την
εγκύκλιό µας µε αριθµό 21/2005 (∆17γ/04/88/ΦΝ 439/17-6-2005), σας διαβιβάζουµε
πρότυπα τεύχη προκηρύξεων
•

Τύπου ∆, µε αντικείµενο την ανάθεση συµφωνίας –πλαίσιο για την εκπόνηση
µελετών, κατά το άρθρο 8 του ν.3316/05,

•

Τύπου ∆1, µε αντικείµενο την ανάθεση συµφωνίας – πλαίσιο για την παροχή
υπηρεσιών κατά το άρθρο 8 του ν.3316/05,

•

Τύπου Α1, µε αντικείµενο την ανάθεση µελέτης κατά το άρθρο 7 του
ν.3316/05 µε την κλειστή διαδικασία,

•

Τύπου Γ1, µε αντικείµενο την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε
κλειστή διαδικασία,

Επίσης διαβιβάζουµε
•

πρότυπο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων για

συµφωνία – πλαίσιο

(άρθρο 8 του ν.3316/05) και ακόµα

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα κείµενα των αναφερόµενων προτύπων τευχών διακηρύξεων,
Σ.Υ. κλπ., θα τα βρείτε στην ιστοδιεύθυνση της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε
(www.ggde.gr/ggde/).
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•

πρότυπο ΄Εντυπο Οικονοµικής προσφοράς για τους διαγωνισµούς του
ν.3316/05, το οποίο αναφέρεται ως Προσάρτηµα στα τεύχη των προτύπων
προκηρύξεων, αλλά δεν είχε αποσταλεί µε την προηγούµενη εγκύκλιο.
Κατά τα λοιπά , ως προς το σκοπό που εξυπηρετούν τα πρότυπα τεύχη, την

δεσµευτικότητά τους για τις αναθέτουσες αρχές, το ρόλο των υποσηµειώσεων και
τις λοιπές οδηγίες για την εφαρµογή τους, ισχύουν όσα αναφέρονται στην
προηγούµενη εγκύκλιό µας.
Β. Ενόψει εφαρµογής του νέου νόµου 3316/05 και της ιδιαίτερης σηµασίας που
αποδίδει η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στην σαφή διάκριση και περαιτέρω την ορθή
χρήση των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης, παρέχονται µε την παρούσα
λεπτοµερείς οδηγίες για την σύνταξη των Προκηρύξεων και τη διεξαγωγή της
διαδικασίας ανάθεσης των συµβάσεων.
1.∆ιάκριση κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης κατά το κοινοτικό δίκαιο.
Σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες για τις δηµόσιες συµβάσεις (τις παλαιές
92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ, αλλά και τις νέες
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ) η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων αναδόχων
πρέπει να διακρίνεται πλήρως από τη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Κάθε
διαδικασία ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης (υπηρεσιών, έργων αλλά και
προµηθειών) διεξάγεται σε δύο διαδοχικές φάσεις, οι οποίες είναι απολύτως
διακριτές µεταξύ τους. Η ύπαρξη αυτών των φάσεων αντιστοιχεί σε διαφορά του
περιεχοµένου τους, η οποία έχει ως συνέπεια τη διαφοροποιούµενη κρίση της
αναθέτουσας αρχής σε κάθε φάση. Παρότι η ταυτόχρονη πραγµατοποίηση του
ελέγχου καταλληλότητας των προσφερόντων και της ανάθεσης δεν απαγορεύεται,
οι δύο διαδικασίες διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και έχουν διαφορετικούς
στόχους:
- Η πρώτη διακρίνει ανάµεσα στους υποψηφίους εκείνους που είναι
κατάλληλοι ( από άποψη εµπειρίας και τεχνικών δεδοµένων) να αναλάβουν τη
συγκεκριµένη σύµβαση, ενώ
-

η δεύτερη να διακρίνει ποιά από τις προσφορές των υποψηφίων που κρίθηκαν
κατάλληλοι είναι η καλύτερη για την εκτέλεση της συγκεκριµένης σύµβασης
(σχετικές µε το ζήτηµα αυτό είναι οι αποφάσεις του ∆ΕΚ επί των υποθέσεων
C – 31/87 και C-315/01 ).

Στόχος

του κοινοτικού νοµοθέτη είναι να αποφεύγεται η ανάθεση των δηµοσίων

συµβάσεων µε βάση υποκειµενικά κριτήρια, συνδεδεµένα µε το πρόσωπο του
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συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, ευνοώντας έτσι κάποιους διαγωνιζόµενους εις βάρος
κάποιων άλλων.
Σύµφωνα µε τη νοµολογία αυτή η εµπειρία του διαγωνιζόµενου φορέα, αλλά και η
εµπειρία της οµάδας που προορίζεται για την παροχή της σύµβασης µπορεί να
αποτελέσει κριτήριο επιλογής και όχι ανάθεσης.
2. Τα κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων κατά τις κοινοτικές οδηγίες.
Ως κριτήρια ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε
αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, είτε η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. ΄Οταν η αναθέτουσα αρχή αναθέτει τη σύµβαση στον ανάδοχο που
προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά, µπορεί να

χρησιµοποιήσει ως υποκριτήρια για την αξιολόγηση της προσφοράς κάποια από αυτά
που αναφέρουν ενδεικτικά οι κοινοτικές οδηγίες και συνδέονται µε τη συγκεκριµένη
σύµβαση, όπως η τιµή, η προθεσµία εκτέλεσης, τα έξοδα λειτουργίας, η
αποδοτικότητα, η τεχνική αξία κ.λ.π. Θα µπορούσαν επίσης να αναφερθούν κριτήρια
όπως η µεθοδολογία των εργασιών και η διαθεσιµότητα του προσωπικού.
Εν κατακλείδι χρήση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ως κριτηρίων ανάθεσης
συγκεκριµένης σύµβασης παραβιάζει τις διατάξεις των οδηγιών για τις δηµόσιες
συµβάσεις, σφάλµα που συνέβη πολλές φορές στο παρελθόν, υπό την ισχύ του
ν.716/77, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν σοβαρά προβλήµατα στις σχέσεις της χώρας µας
µε την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, αλλά και επώδυνες οικονοµικές περικοπές στα έργα που
συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.
3. Η διάκριση των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης κατά το ν.3316/05.
Εν γνώσει αυτών των προβληµάτων, τόσο ο ν.3316/05 όσο και πρότυπα υποδείγµατα
Προκηρύξεων που ήδη σας εστάλησαν και συµπληρώνονται µε την εγκύκλιό µας αυτή,
συντάχθηκαν µε στόχο την πλήρη διάκριση των κριτηρίων επιλογής από τα κριτήρια
ανάθεσης.
Συγκεκριµένα στο άρθρο 15 του νόµου αναφέρεται ότι εκτός από τον έλεγχο του
δικαιώµατος συµµετοχής και της προσωπικής καταλληλότητας, που διεξάγεται στη
διαδικασία ανάθεσης κάθε σύµβασης, µπορεί να διεξάγεται, µε σχετική πρόβλεψη της
Προκήρυξης ποιοτική επιλογή των υποψηφίων, δηλαδή επιλογή των καταλλήλων
διαγωνιζοµένων, που πληρούν ορισµένα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας. Τα κριτήρια απαριθµούνται περιοριστικά στο άρθρο 17 του νόµου.
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Στα πρότυπα υποδείγµατα των προκηρύξεων αναφέρονται ενδεικτικά τα κυριότερα εξ
αυτών, τούτο όµως δε σηµαίνει ότι οι αναθέτουσες αρχές κωλύονται να προσθέσουν
και άλλα (απ΄αυτά πάντως που αναφέρονται στο άρθρο 17).
Τα κριτήρια ανάθεσης ορίζονται στις κατ΄ιδίαν διατάξεις περί διαδικασιών (άρθρο 6
παρ.4 και 9, άρθρο 7 παρ.6, άρθρο 8 παρ.6 και άρθρο 9 παρ.6).
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθή κατανόηση κάποιων από τα κριτήρια
ανάθεσης, που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι προσοµοιάζουν µε τα κριτήρια
επιλογής και ιδίως την εµπειρία του διαγωνιζοµένου και της οµάδας εκπόνησης της
µελέτης και παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριµένα σε όλες τις διαδικασίες απαντάται ως
κριτήριο η «οργανωτική αποτελεσµατικότητα της οµάδας εκπόνησης της µελέτης, όπως
προκύπτει από τη σύνθεσή της και τα στοιχεία αυτής, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη
των στελεχών και των αποδεδειγµένα µονίµων συνεργατών και η διαπιστωµένη
ικανότητα του συντονιστή της οµάδας στην εξεύρεση τεχνικών λύσεων». Το κριτήριο
τούτο αναφέρεται σαφώς στην εκτίµηση της απόδοσης ( που προκύπτει από ποσοτικά
και ποιοτικά στοιχεία ) της οµάδας µελέτης και όχι στην εµπειρία της ή την εµπειρία
των µελών της που σαφώς, κατά τη νοµολογία του ∆ΕΚ αποτελεί κριτήριο επιλογής
και όχι ανάθεσης. ∆ηλαδή θα αξιολογείται κατ΄αρχήν η συνύπαρξη των µελών της
οµάδας σε άλλες συµβάσεις (ποσοτικό στοιχείο) και το αποτέλεσµα (ποιοτικό στοιχείο)
της κοινής δράσης των στελεχών της.
Επίσης

ένα

άλλο

κριτήριο

που

απαιτεί

ιδιαίτερη

προσοχή

είναι

η

«αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράµµατος, σε
συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας µελέτης και την απασχόληση του υποψηφίου
και της οµάδας του από εκπονούµενες µελέτες και παρεχόµενες υπηρεσίες». Εν
προκειµένω αυτό που αξιολογείται είναι η «αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία του
προταθέντος χρονοδιαγράµµατος». Τούτο προκύπτει από την οµάδα µελέτης που θα
διατεθεί για την παροχή της υπηρεσίας, σε συνδυασµό µε την επιβάρυνση της
συγκεκριµένης οµάδας σε ανειληµµένες υποχρεώσεις στις οποίες θα είναι
υποχρεωµένος ο ανάδοχος να ανταποκριθεί την κρίσιµη χρονική περίοδο. Είναι σαφές
πως το κριτήριο επιφανειακά

και µόνο προσοµοιάζει µε το φόρτο εργασιών του

ν.716/77. Τούτο γιατί µε το ν.716/77 αξιολογούνταν ως απόλυτο µέγεθος ο φόρτος της
µελετητικής επιχείρησης και όχι ο φόρτος των συγκεκριµένων στελεχών της και η
δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε µια πιθανή ανάληψη του βάρους της
συγκεκεριµένης προς ανάθεση σύµβασης.
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4. Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των κριτηρίων ανάθεσης.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ύπαρξη διαφάνειας στους διαγωνισµούς για την ανάθεση
των δηµοσίων συµβάσεων . Ως διαφάνεια ορίζεται, µεταξύ των άλλων η διεξαγωγή
του διαγωνισµού µε κανόνες που έχουν τεθεί στη διακήρυξη (π.χ. ορισµένα κριτήρια
επιλογής και ανάθεσης, ορισµένη βαρύτητα των κριτηρίων ανάθεσης κ.λπ.), είναι
συνεπώς γνωστοί στους ενδιαφερόµενους κατά τη φάση του διαγωνισµού και µπορεί να
ελεγχθεί η τήρησή τους. Επιπλέον πρέπει να πείθει ο τρόπος και η διαδικασία
διεξαγωγής του διαγωνισµού ότι εφαρµόστηκαν οι κανόνες που τέθηκαν και ότι η
επιλογή του αναδόχου στηρίχτηκε αποκλειστικά στην υπεροχή της προσφοράς του.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει στο πρακτικό του διαγωνισµού να τίθεται όσο το
δυνατόν επαρκέστερη αιτιολογία για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των
διαγωνιζοµένων. Ανεπαρκής αιτιολογία υφίσταται (κατά τη νοµολογία) όταν δεν
προκύπτει πώς η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αξιολόγησε τους διαγωνιζόµενους και γιατί
τέθηκε στον καθένα η βαθµολογία του.
Προς το σκοπό της επαρκούς αιτιολόγησης του πρακτικού που τηρείται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στα Πρότυπα Τεύχη των Προκηρύξεων τίθενται οι ελάχιστοι
κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Αναφέρεται συγκεκριµένα ότι «η Επιτροπή ελέγχει,
κρίνει αξιολογεί και βαθµολογεί και τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων...Το
Πρακτικό συνοδεύεται από πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του
καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε
αιτιολόγηση της βαθµολογίας , η οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της
τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων».
Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι απόλυτα απαραίτητη προκειµένου να διασφαλισθεί
ότι δεν θα προκύψουν ακυρότητες της διαδικασίας λόγω της αναιτιολόγητης κρίσης
των επιτροπών.
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Η εγκύκλιος αυτή να σταλεί στους φορείς που αναθέτουν και εκτελούν συµβάσεις
µελετών και συναφών υπηρεσιών, προκειµένου να ενηµερωθούν οι υπάλληλοι που
έχουν αρµοδιότητες σχετικές µε τη εφαρµογή του ν.3316/05, οι οποίοι υποχρεούνται
να την εφαρµόζουν πιστά. Επίσης να δηµοσιευθεί

στην ιστοσελίδα της Γενικής

Γραµµατείας ∆ηµοσίων ΄Εργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ggde.gr).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1.Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
2.Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
3.Γραφείο κ.Γεν.Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε
4.Γραφείο κ.Γεν.Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε
5.Γραφείο κ.κ.Γεν.∆/ντών της ΓΓ∆Ε
6.∆/νση ∆17 (10)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΡΑ∆ΑΚΗ
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