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Αρ. Πρωτ. 1230-2019-04-209

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 791/2018 (α/α: 56484)
Την 23-10-2018 αναρτήθηκε η υπ’ αρίθμ. 1230-2018-10-817 «Απόφαση Αποτελεσμάτων Α & Β’ Σταδίου
Αξιολόγησης» του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. αποφάσισε :
«την ανακήρυξη του μειοδότη οικονομικού φορέα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» ως «Προσωρινού Αναδόχου», για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών
Μεταφοράς και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα
(1) έτους, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», για εκτιμώμενη ετήσια
ποσότητα κατανάλωσης ίση με 9.900.000 kWh και αντίστοιχα για ετήσιο συμβατικό τίμημα ίσο με
327.417,44 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., πλέον Ε.Φ.Κ, πλέον ειδικών τελών Ρ.Α.Ε., έναντι ετήσιου
προϋπολογισμού 450.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.».
Το ανωτέρω ετήσιο τίμημα προκύπτει για δείκτη «Χρέωσης Μεταφοράς» (Μ) ίσο με 0,004900 €/kWh, για δείκτη
«Περιθωρίου Κέρδους» (Κ) ίσο με 0,002500 €/kWh, για Άθροισμα (Α) των δεικτών αυτών ίσο με 0,007400 €/kWh,
και για εκτιμώμενη ποσότητα κατανάλωσης (Q) ίση με 9.900.000 kWh, και θεωρώντας σαν χρονική στιγμή
υπολογισμού την ημερομηνία Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων της «Ετήσιας Δημοπρασίας του έτους 2018 Νο
004 -1ο Τρίμηνο 2018» της ΔΕΠΑ, ήτοι την 23-01-2018.
Οι ανωτέρω δείκτες θα διατηρηθούν σταθεροί καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου, ακόμη και σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος θα κληθεί να προμηθεύσει υπερβάλλουσα ή υπολειπόμενη ποσότητα Φυσικού
Αερίου από την συμβατική.

Την 28-11-2018 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνελθούσα σε συνεδρίαση, προχώρησε στην αποσφράγιση
του φακέλου «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και την 11-01-2019 κατέγραψε στο σχετικό
Πρακτικό Αξιολόγησης το παρακάτω αποτέλεσμα:
ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου», πληροί τους όρους, τα άρθρα
και τις προϋποθέσεις της εν λόγω Διακήρυξης.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε :
την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς
και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα (1) έτους, με
δυνατότητα μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», για εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα
κατανάλωσης ίση με 9.900.000 kWh και αντίστοιχα για ετήσιο συμβατικό τίμημα ίσο με 327.417,44€,
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., πλέον Ε.Φ.Κ, πλέον ειδικών τελών Ρ.Α.Ε., έναντι ετήσιου προϋπολογισμού
450.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Την 02-04-2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Β., στην υπ’ αρίθμ. 1478 συνεδρίαση του,
ενημερώθηκε σχετικά με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, και ομόφωνα αποφάσισε:
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την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη οικονομικό φορέα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου, μετά υπηρεσιών Μεταφοράς
και Διανομής, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα (1) έτους, με
δυνατότητα μονομερούς παράτασης διάρκειας ενός (1) έτους», για εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα
κατανάλωσης ίση με 9.900.000 kWh και αντίστοιχα για ετήσιο συμβατικό τίμημα ίσο με 327.417,44€,
πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., πλέον Ε.Φ.Κ, πλέον ειδικών τελών Ρ.Α.Ε., έναντι ετήσιου προϋπολογισμού
450.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τανάγρα, 11-04-2019
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
Γεώργιος Θ. Μαζαράκος
Διευθύνων Σύμβουλος
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