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ΘΕΜΑ : Μία πρόταση για τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αιτιολόγηση
1)Σε κάθε διακύρηξη τίθεται ποσοστό ακέραιας έκπτωσης από 30%-45% κατά την κρίση του µελετητή ως ενδεικτική οριακή
προσφορά (ε.ο.π).Όποια προσφορά έχει έκπτωση µεγαλύτερη απ' αυτήν πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από
αιτιολόγηση εντός του κλειστού φακέλου οικονοµικής προσφοράς.
Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κοστολόγιο τιµής κάθε εργασίας του προϋπολογισµού µε τη µορφή:
κόστος υλικού-κόστος εργασίας-άθροισµα κόστους. Με βάση το κοστολόγιο αυτό και τις ποσότητες της µελέτης θα πρέπει να
προκύπτει η συνολική µέση έκπτωση της προσφοράς στο σύνολο εργασιών χωρίς ΓΕ κ ΟΕ και χωρίς απρόβλεπτα.
Η ανωτέρω αιτιολόγηση δύναται να περιλαµβάνει επικουρικά και κάθε πρόσφορο µέσον ελαχιστοποίησης του κόστους εξ όσων
αναφέρονται στο άρθρο 50 του ν.4412/2016.
2)Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και την οριστικοποίση του πίνακα των έγκυρων υπολογίζεται η οριακή
έκπτωση µε βάση τον ακόλουθο αλγόριθµο:
α)Εξάγεται ο µέσος όρος όλων των εκπτώσεων.
β)Αφαιρούνται οι προσφορές των οποίων οι εκπτώσεις είναι µικρότερες κατά 15 µονάδες και κάτω και µεγαλύτερες κατά 15
µονάδες και άνω χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι απορρίπτονται.
γ)Εξάγεται νέος µέσος όρος από τις εναποµείνασες προσφορές.
δ)Προστίθεται συντελεστής προσαύξησης ν ως εξής:
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Ο συντελεστής αυτός έχει την έννοια της πριµοδότησης υψηλότερων-αλλά όχι υπερβολικών-εκπτώσεων καθώς και την
αποφυγή χειραγώγησης µε οµαδοποιηµένες µικρές εκπτώσεις.
Εννοείται ότι οι συντελεστές αυτοί µπορεί να αλλάζουν µε υπουργική απόφαση.
ε)Η προκύπτουσα έκπτωση µετά τον µέσο όρο και την προσθήκη του συντελεστή αποτελεί την οριακή έκπτωση πάνω από την
οποία οι εκπτώσεις χαρακτηρίζονται ασυνήθιστα χαµηλές εφ' οσον φυσικά είναι και µεγαλύτερες από την ενδεικτική οριακή
έκπτωση της διακήρυξης.
3)Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τις αιτιολογήσεις των προσφορών καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο και
συµπληρωµατική διευκρίνηση έχει τις εξής δυνατότητες:
α)να κάνει δεκτή ανεπιφύλακτα την αιτιολόγηση µίας α.χ.π οπότε αυτή ανακηρύσσεται αυτόµατα προσωρινή µειοδότρια
β)να απορρίψει µία ασυνήθιστα χαµηλή προσφορά (α.χ.π) εφ' οσον τούτο προκύπτει ευκρινώς από την αιτιολόγηση
χαρακτηρίζοντάς την ως απορριπτέα α.χ.π
γ)να δεχτεί υπό όρους µία α.χ.π χαρακτηρίζοντάς την υπό όρους δεκτή α.χ.π, εφ' όσον από την αιτιολόγηση δεν τεκµαίρεται
ευκρινώς η απόρριψή της και εφ’ όσον η έκπτωση είναι το πολύ πέντε (5) µονάδες µεγαλύτερη από την οριακή έκπτωση, αλλά
µε τούς κάτωθι δυσµενείς όρους:
• πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε τη διαφορά της δαπάνης της εν λόγω προσφοράς από την αντίστοιχη δαπάνη της
οριακής προσφοράς.
•αφαίρεση από την τυχόν χορηγούµενη προκαταβολή ποσού ίσου µε την ανωτέρω διαφορά
•προσαύξηση των εγγυήσεων δεκάτων πέραν τού 5% ίσης µε την διαφορά έκπτωσης της συγκεκριµένης α.χ.π από την οριακή
προσφορά.
γ)εννοείται ότι δύναται ο προσφέρων µία υπό όρους δεκτή α.χ.π να προτιµήσει να χαρακτηριστεί η προσφορά του απορριπτέα
α.χ.π κ να καταβάλει το πρόστιµο που αναφέρεται πιό κάτω.
4)Οι οριστικώς απορριπτέες α.χ.π καταβάλουν πρόστιµο ίσο µε 0,5% τής διαφοράς της δαπάνης τους από την δαπάνη της
οριακής προσφοράς.
Παραθέτω ένα παράδειγµα:
Εστω ότι κατατέθηκαν οι εξής έγκυρες προσφορές:
17,28,37,45,51,56,58,59,61,63,65
1ος µ.ο: 49,09
Αφαιρούνται οι προσφορές<49,09-15 καί >49.09+15 ήτοι οι προσφορές: 17,28,65
2ος µ.ο: 53,75
Προστίθεται συντελεστής προσαύξησης ν=4
Αρα οριακή έκπτωση: 53,75+4=57,75
Εποµένως α.χ.π: 58,59,61,63,65
Αρα:
•ανεπιφύλακτα δεκτές α.χ.π δύνανται να είναι όλες οι ανωτέρω εφ’ όσον γίνει δεκτή η αιτιολόγηση
•υπό όρους δεκτές α.χ.π δύνανται να είναι οι προσφορές µε έκπτωση <57,75+5=62,75 δεν µπορεί δηλαδή να είναι οι
προσφορές 63% και 65%

•απορριπτέες α.χ.π µπορεί να είναι όλες µέχρι την οριακή προσφορά εφ’ όσον δεν γίνουν δεκτές οι αιτιολογήσεις ούτε
ανεπιφύλακτα ούτε υπό όρους.
Πάτρα 30/9/2016
Στάθης Παρασκευόπουλος

