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Αρ. Πρωτ. 1230-2019-06-338 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 821/2018 

Την 18-12-2018 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην δημοσίευση του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 821/2018, που αφορά στην επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει 
την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργίας Δημόσιας Τελωνειακής Αποθήκης τύπου Α και Logistics, για την 
Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της 
ΕΑΒ Α.Ε. για ένα επιπλέον (1) έτος, ή μέχρι την ανάκληση αναστολής ισχύος της Άδειας Διαχείρισης 
Ιδιωτικής Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ε.Α.Β. Α.Ε. (όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο), 
συνολικού προϋπολογισμού τριετίας 60.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.», κωδικού C.P.V.: 42965100-9. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 18PROC004221160),στην Διαύγεια (ΑΔΑ: 
Ψ5ΙΙ469Η1Γ-6ΧΚ), στον Τύπο και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών αρχικά την 17-01-2019 και κατόπιν παράτασης την 23-01-2019.  

 Υπεβλήθη εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά και συγκεκριμένα από τον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.»  

Την 20-03-2019 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνελθούσα σε συνεδρίαση, προχώρησε στο Α’ Στάδιο 
Αξιολόγησης, ήτοι στην αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 
Προσφοράς και την 02-04-2019 κατέγραψε στο σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης το παρακάτω 
αποτέλεσμα: 

«ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, 
τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.» 

Την 12-04-2019 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνελθούσα σε συνεδρίαση, προχώρησε στο Β’ Στάδιο 
Αξιολόγησης, ήτοι στην  αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομικών προσφορών» και την 24-04-2019 η 
Επιτροπή κατέγραψε ότι ο οικονομικός φορέας «ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.» υπέβαλε οικονομική 
προσφορά αντί του συνολικού προσφερόμενου τιμήματος των 57.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. για τρία (3) 
έτη, ήτοι 38.400,00€ για δύο (2) έτη πλέον Φ.Π.Α., και € 19.200,00 πλέον Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος σε 
περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρος της ΕΑΒ. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε : 

“την ανακήρυξη της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ LOGISTICS A.E» » ως «Προσωρινού Αναδόχου», για την 
«παροχή υπηρεσιών λειτουργίας δημόσιας Τελωνειακής Αποθήκης τύπου Α & Logistics, για την ΕΑΒ 
Α.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αντί συνολικού τιμήματος ποσού  € 38.400,00  (ήτοι € 
19.200,00 ανά έτος, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α).» 

Την 30-05-2019 η Επιτροπή Αξιολόγησης συνελθούσα σε συνεδρίαση, προχώρησε στην αποσφράγιση 
του φακέλου «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και την 13-06-2019 κατέγραψε στο σχετικό 
Πρακτικό Αξιολόγησης το παρακάτω αποτέλεσμα: 

i) Άρθρο Β.4.2.8: Ασφάλεια κλοπής: υπεβλήθη ασφαλιστήριο κλοπής & αστικής ευθύνης της 
ασφαλιστικής εταιρείας GENERALI, ισχύος μέχρι 8-6-2019. 

ii)  Άρθρο Β.4.2.9 : Επιθυμητός Εξοπλισμός : δεν υπεβλήθη κάποιο έγγραφο. 
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Σε συνέχεια αυτού, την 18-06-2019 απεστάλει από την ΕΑΒ Α.Ε. η σχετική «Πρόσκληση Υποβολής 
Διευκρινίσεων επί των Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό Ανάδοχο, 
«ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.». Ο οικονομικός φορέας ανταποκρίθηκε και υπέβαλλε τον σχετικό 
φάκελο εμπρόθεσμα. 

Την 25-06-2019 η Επιτροπή συνεκλήθη και προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου 
«Διευκρινιστικών/ συμπληρωματικών εγγράφων επί των Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου». Την 
ίδια ημέρα υπεβλήθη το σχετικό τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή 
κατέγραψε τα κάτωθι αποτελέσματα: 

«Υπεβλήθη ασφαλιστήριο κλοπής και αστικής ευθύνης εταιρείας   GENERALI, ισχύος μέχρι και 8-06-
2020, καλύπτον το εύρημα του άρθρου Β.4.2.8.  

Αναφορικά με το εύρημα του άρθρου Β.4.2.9, ορθά δεν υπεβλήθη κάποιο έγγραφο καθόσον το 
κριτήριο του συγκεκριμένου άρθρου είναι επιθυμητό, όχι προαπαιτούμενο και συνεπώς δεν απαιτείται 
η υποβολή δικαιολογητικού.» 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«την ανακήρυξη της συμμετέχουσας εταιρείας Αττική Κίνηση Λοτζίστικς ΑΕ, ως Αναδόχου του 
διαγωνισμού θέματος  για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, αντί συνολικού διετούς τιμήματος ποσού € 
38.400 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (ήτοι € 19.200 ανά έτος). 

Σε περίπτωση άσκησης του μονομερούς δικαιώματος της ΕΑΒ για παράταση ενός (1) έτους, το τίμημα 
παραμένει ίδιο με το ετήσιο προσφερθέν ήτοι € 19.200 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.» 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. εγκρίνει το τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης του φακέλου 
«Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» του διαγωνισμού θέματος και αποφασίζει:  

Την κατακύρωση του διαγωνισμού θέματος Νο 821/ 2018 στον οικονομικό φορέα «ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών «Λειτουργίας Δημόσιας Τελωνειακής Αποθήκης τύπου Α 
και Logistics, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δυνατότητα μονομερούς 
παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. για ένα επιπλέον (1) έτος, ή μέχρι την ανάκληση αναστολής ισχύος 
της Άδειας Διαχείρισης Ιδιωτικής Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ε.Α.Β. Α.Ε. (όποιο εκ των 
δύο επέλθει πρώτο)», με ετήσιο συμβατικό τίμημα ποσού 19.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συμβατικό 
τίμημα διετίας ποσού 38.400,00 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συμβατικό τίμημα τριετίας ποσού 57.600,00 € 
πλέον Φ.Π.Α., ως αναλύεται στην οικονομική προσφορά του, έναντι συνολικού προϋπολογισμού 
τριετίας ποσού 60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 

 

Τανάγρα, 28--06-2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Γεώργιος Θ. Μαζαράκος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

H παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου 
Ακριβές Αντίγραφο 
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