
Άρθρο 100

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης

Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

1.Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την

ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  ή  από  τη  σχετική  πρόσκληση.  Η

αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων/συμμετεχόντων  ή  των  νομίμως

εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη

διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

2.Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν

λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως φάκελος προσφοράς,  ο  φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην

ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της

στα  έγγραφα  της  σύμβασης,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  το  αρμόδιο  όργανο  όλα  τα

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο

όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,  το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από

το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται

από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται

από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με

τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.

γ) Οι  κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με τα οικονομικά στοιχεία  των προσφορών,  μετά την

ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί

σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω

στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

3.Τα επιμέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία με

διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας έχουν ως εξής:

α) Η αποσφράγιση του φακέλου με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής λαμβάνει χώρα την

ημέρα  και  ώρα που  ορίζεται  στα  έγγραφα της  σύμβασης.  Μετά  την  αποσφράγιση του φακέλου των

δικαιολογητικών  συμμετοχής,  το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  καταχώριση  των  υποψηφίων,  στον

έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των

υποψηφίων,  βάσει  των  κριτηρίων  προεπιλογής  που  καθορίζονται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Στη

συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους υποψηφίους που προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών.

β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόμενα διαδικαστικά στάδια διενεργούνται, κατά τα οριζόμενα

στην παράγραφο 2.
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4.  Τα  αποτελέσματα  κάθε  σταδίου  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της

αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  ή  στους

συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον

ΦΠΑ,  που  δεν  διενεργούνται  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  εκδίδεται  μία  απόφαση,  κατά  τα  ανωτέρω,

ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας,

εκδίδεται  μια  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα  αποτελέσματα:  α)  όλων  των  σταδίων  της

παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής

προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη

αξία έως και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική

προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ. [3]

5.Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί

των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με

το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.

6.Τα  παραπάνω  οριζόμενα  στις  παραγράφου  1  έως  3  προσαρμόζονται  για  τις  διαδικασίες  σύναψης

Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργεούνται με ηλεκτρονικό

τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36, με την απόφαση της «παρ. 5» [2] του άρθρου 36.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

[1] Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 376 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), όπως

αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/23.12.2016 τεύχος Α'):

"12.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, η προβλεπόμενη διαδικασία ένστασης

της  περίπτωσης  στ'  της  παρ.  1  του  άρθρου  98,  των  υποπεριπτώσεων  αα'  της  περίπτωσης  β',  της

υπουποπερίπτωσης βββ'  της  υποπερίπτωσης ββ'  της  περίπτωσης β'  καθώς και  της περίπτωσης γ'  της

παραγράφου 1 του άρθρου 99 και της παραγράφου 4 του άρθρου 100 εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις

των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κάτω των ορίων.«Ειδικά για τις συμβάσεις

άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ

του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.»."

[2] Η εντός των εισαγωγικών φράση της παρ. 6 αντικαταστάθηκε από την περίπτ. 27 του άρθρου 22 του

Ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α').

[3] Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017

τεύχος Α').
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