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Οδηγίες για τη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών
από τους φορείς βάσει του νέου Κ.Π.∆. 118/07
Με βάση την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Νέου Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου
(Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/07), όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι όροι
και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Γι’ αυτό οι συντάκτες των Τεχνικών Προδιαγραφών των φορέων θα πρέπει να καθορίζουν τα
ελάχιστα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προµήθεια είδους τα οποία απαιτούνται
προκειµένου αυτό να προσδιορισθεί αντικειµενικά µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στη χρήση για
την οποία προορίζεται από το φορέα.
∆ηλαδή στις Τεχνικές Προδιαγραφές θα πρέπει να περιλαµβάνονται µόνο οι όροι
που αναφέρονται σε βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε υλικού, τα οποία προσδιορίζουν τα
επίπεδα ποιότητας, απόδοσης, ασφάλειας την κατηγορία του υλικού, τις δοκιµές και µεθόδους
δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση κλπ. και όχι δευτερεύουσας σηµασίας τεχνικά
χαρακτηριστικά (επουσιώδη) η ύπαρξη των οποίων στις Τεχνικές Προδιαγραφές, αν και δεν
συµβάλει στην ποιότητα του υλικού µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα ευρύτητας συµµετοχής
στο δ/σµό και να οδηγήσει σε περιορισµό του ανταγωνισµού.
Βέβαια, οι Τεχνικές Προδιαγραφές για να είναι σωστές, αποτελεσµατικές και να συµβάλλουν
θετικά σε επιτυχείς διαγωνισµούς θα πρέπει να πληρούν και τις παρακάτω αρχές, οι οποίες
άλλωστε προβλέπονται από το άρθρο 3 του νέου Κανονισµού Προµηθειών.
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Να είναι σαφώς διατυπωµένες και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόµενους.
Να µην περιέχουν περιοριστικούς ή φωτογραφικούς όρους ώστε να εξασφαλίζεται η
µεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συµµετοχής στο δ/σµό και να µη δηµιουργούνται αδικαιολόγητα
εµπόδια στον ανταγωνισµό.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές να συµµορφώνονται προς τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ), εφόσον
αυτά υπάρχουν.
Να µην περιέχουν όρους που προσδιορίζουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή
προέλευσης.
Να µην αναφέρονται σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισµένης
προέλευσης ή παραγωγής.
Να µην περιέχουν λάθη όπως π.χ. σε µονάδες µέτρησης, τεχνικές ορολογίες κλπ. γιατί έτσι
προκαλούνται ενστάσεις και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
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