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Αρ. Πρωτ. 1200-2021-01-20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 858/2019 (82213)
Την 19.11.2020 αναρτήθηκε ηλεκτρονικά η υπ’ αρίθμ. 1230-2020-11-855 «Απόφαση
Αποτελεσμάτων Α’& Β’ Σταδίου Αξιολόγησης» του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με
την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. αποφάσισε :
«την ανακήρυξη των κάτωθι μειοδοτών οικονομικών φορέων ανά Ομάδα, ως
«Προσωρινών Αναδόχων» για την «Προμήθεια Ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού, στις
εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για δύο (2) έτη», έναντι συνολικού
προσφερόμενου τιμήματος 57.875,00€ χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού
87.020,00€ χωρίς Φ.Π.Α., και ειδικότερα:
Α) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ-GLASS CLEANING» για την
προμήθεια
o

Ομάδας «Α» - Ρολό χειροπετσέτας 770 gr δίφυλλης (C.P.V.: 33763000-6), έναντι
προσφερόμενου τιμήματος 1,32 €/ ρολό για ποσότητα 20.000 ρολών, ήτοι
26.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και

o

Ομάδας «ΣΤ»- Μικρή σακούλα απορριμμάτων γραφείου & WC, διαστ.45x55cm
σε ρολό, (C.P.V.: 19640000-4), έναντι προσφερόμενου τιμήματος 0,009 €/
σακούλα για ποσότητα 240.000 σακουλών, ήτοι 2.160,00 €, χωρίς Φ.Π.Α

Σύνολο: 28.560,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Β) «ΔΙΑΡΕΜΕ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.- DIARCO CHEM» για την προμήθεια
o

Ομάδας «Β» - Συσκευή διάθεσης ρολού χειροπετσέτας Ομάδας Α (C.P.V.:
42968300-2), έναντι προσφερόμενου τιμήματος 25,00 €/ συσκευή για
ποσότητα 125 συσκευών, ήτοι 3.125,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Γ) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ» για την προμήθεια
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o Ομάδας «Γ» - Ρολό χαρτιού υγείας 480gr δίφυλλο λευκό (C.P.V.: 33761000-2),
έναντι προσφερόμενου τιμήματος 0,762 €/ ρολό για ποσότητα 24.000 ρολών,
ήτοι 18.288,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και
o Ομάδας «Ζ»- Μεγάλη σακούλα απορριμμάτων ενισχυμένη διαστ.80x110cm σε
ρολό (C.P.V.:19640000-4), έναντι προσφερόμενου τιμήματος 0,072€/ σακούλα
για ποσότητα 36.000 σακουλών, ήτοι 2.592,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο:20.880,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Δ) «Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.» για την προμήθεια
o

Ομάδας «Δ» - Συσκευή διάθεσης ρολού χαρτιού υγείας Ομάδας Γ (C.P.V.:
42968300-2) έναντι προσφερόμενου τιμήματος 9,00€/ συσκευή για ποσότητα 250
συσκευών, ήτοι 2.250,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και

o

Ομάδας «Ε» - Κρεμοσάπουνο (C.P.V.: 33741100-7), έναντι προσφερόμενου
τιμήματος 0,45€/ λίτρο για ποσότητα 6.800 λίτρων, ήτοι 3.060,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο: 5.310,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Την 14-01-2021 η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του φακέλου των
«Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και υπέβαλλε το σχετικό Πρακτικό. Η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υποβληθέντες φάκελοι των «Δικαιολογητικών Προσωρινού
Αναδόχου», πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και ως
εκ τούτου εισηγήθηκε :
«Την κατακύρωση του διαγωνισμού στους κάτωθι μειοδότες οικονομικούς φορείς ανά
Ομάδα, για την «Προμήθεια Ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις της
ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για δύο (2) έτη», έναντι συνολικού προσφερόμενου
τιμήματος 57.875,00€ χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού 87.020,00€ χωρίς
Φ.Π.Α., και ειδικότερα:
Α. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ-GLASS CLEANING» για την
προμήθεια
- Ομάδας «Α», Ρολό χειροπετσέτας 770 gr δίφυλλης (C.P.V.: 33763000-6), έναντι
προσφερόμενου τιμήματος 1,32 €/ρολό για εκτιμώμενη ποσότητα 20.000 ρολών, ήτοι
26.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. , επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με 40.000,00 €, χωρίς
Φ.Π.Α. και
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- Ομάδας «ΣΤ», Μικρή σακούλα απορριμμάτων γραφείου & WC, διαστ.45x55cm σε ρολό,
(C.P.V.: 19640000-4), έναντι προσφερόμενου τιμήματος 0,009 €/σακούλα για εκτιμώμενη
ποσότητα 240.000 σακουλών, ήτοι 2.160,00 €,

χωρίς

Φ.Π.Α, επί τεθέντος

προϋπολογισμού ίσου με 3.600,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο: 28.560,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Β. «ΔΙΑΡΕΜΕ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.- DIARCO CHEM» για την προμήθεια
- Ομάδας «Β», Συσκευή διάθεσης ρολού χειροπετσέτας Ομάδας Α (C.P.V.: 42968300-2),
έναντι προσφερόμενου τιμήματος 25,00 €/συσκευή για εκτιμώμενη ποσότητα 125
συσκευών,

ήτοι

3.125,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με

6.250,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Γ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ» για την προμήθεια
- Ομάδας «Γ», Ρολό χαρτιού υγείας 480gr δίφυλλο λευκό (C.P.V.: 33761000-2), έναντι
προσφερόμενου τιμήματος 0,762 €/ρολό για εκτιμώμενη ποσότητα 24.000 ρολών, ήτοι
18.288,00 € χωρίς Φ.Π.Α. , επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με 26.400,00 €, χωρίς
Φ.Π.Α. και
-Ομάδας «Ζ», Μεγάλη σακούλα απορριμμάτων ενισχυμένη διαστ.80x110cm σε ρολό
(C.P.V.:19640000-4), έναντι προσφερόμενου τιμήματος 0,072€/σακούλα για εκτιμώμενη
ποσότητα

36.000

σακουλών,

ήτοι

2.592,00

€,

χωρίς

Φ.Π.Α.,

επί

τεθέντος

προϋπολογισμού ίσου με 3.600,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο: 20.880,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. «Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.» για την προμήθεια
-Ομάδας «Δ», Συσκευή διάθεσης ρολού χαρτιού υγείας Ομάδας Γ (C.P.V.: 42968300-2)
έναντι προσφερόμενου τιμήματος 9,00€/συσκευή για εκτιμώμενη ποσότητα 250
συσκευών,

ήτοι

2.250,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με

2.750,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και
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-Ομάδας «Ε», Κρεμοσάπουνο (C.P.V.: 33741100-7), έναντι προσφερόμενου τιμήματος
0,45€/ λίτρο για εκτιμώμενη ποσότητα 6.800 λίτρων, ήτοι 3.060,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. , επί
τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με 4.420,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο: 5.310,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.»

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει :
Την κατακύρωση του διαγωνισμού στους κάτωθι μειοδότες οικονομικούς φορείς ανά
Ομάδα, για την «Προμήθεια Ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις
της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για δύο (2) έτη», έναντι συνολικού προσφερόμενου
τιμήματος 57.875,00 € χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού 87.020,00 € χωρίς
Φ.Π.Α., και ειδικότερα:

Α. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ-GLASS CLEANING» για την
προμήθεια
- Ομάδας «Α», Ρολό χειροπετσέτας 770 gr δίφυλλης (C.P.V.: 33763000-6), έναντι
προσφερόμενου τιμήματος 1,32 €/ρολό για εκτιμώμενη ποσότητα 20.000 ρολών, ήτοι
26.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. , επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με 40.000,00 €, χωρίς
Φ.Π.Α. και
- Ομάδας «ΣΤ», Μικρή σακούλα απορριμμάτων γραφείου & WC, διαστ.45x55cm σε
ρολό, (C.P.V.: 19640000-4), έναντι προσφερόμενου τιμήματος 0,009 €/σακούλα για
εκτιμώμενη ποσότητα 240.000 σακουλών, ήτοι 2.160,00 €, χωρίς Φ.Π.Α, επί τεθέντος
προϋπολογισμού ίσου με 3.600,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο: 28.560,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Β. «ΔΙΑΡΕΜΕ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.- DIARCO CHEM» για την προμήθεια
- Ομάδας «Β», Συσκευή διάθεσης ρολού χειροπετσέτας Ομάδας Α (C.P.V.: 42968300-2),
έναντι προσφερόμενου τιμήματος 25,00 €/συσκευή για εκτιμώμενη ποσότητα 125
συσκευών, ήτοι 3.125,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με
6.250,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
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Γ. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ» για την προμήθεια
- Ομάδας «Γ», Ρολό χαρτιού υγείας 480gr δίφυλλο λευκό (C.P.V.: 33761000-2), έναντι
προσφερόμενου τιμήματος 0,762 €/ρολό για εκτιμώμενη ποσότητα 24.000 ρολών, ήτοι
18.288,00 € χωρίς Φ.Π.Α. , επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με 26.400,00 €, χωρίς
Φ.Π.Α. και
-Ομάδας «Ζ», Μεγάλη σακούλα απορριμμάτων ενισχυμένη διαστ.80x110cm σε ρολό
(C.P.V.:19640000-4), έναντι προσφερόμενου τιμήματος 0,072€/σακούλα για εκτιμώμενη
ποσότητα 36.000 σακουλών, ήτοι 2.592,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος
προϋπολογισμού ίσου με 3.600,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο: 20.880,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Δ. «Α. & Σ. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Ο.Ε.» για την προμήθεια
-Ομάδας «Δ», Συσκευή διάθεσης ρολού χαρτιού υγείας Ομάδας Γ (C.P.V.: 42968300-2)
έναντι προσφερόμενου τιμήματος 9,00€/συσκευή για εκτιμώμενη ποσότητα 250
συσκευών, ήτοι 2.250,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., επί τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με
2.750,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και
-Ομάδας «Ε», Κρεμοσάπουνο (C.P.V.: 33741100-7), έναντι προσφερόμενου τιμήματος
0,45€/ λίτρο για εκτιμώμενη ποσότητα 6.800 λίτρων, ήτοι 3.060,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. , επί
τεθέντος προϋπολογισμού ίσου με 4.420,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.
Σύνολο: 5.310,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Τανάγρα, 27-01-2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
Θεόδωρος Δρακόπουλος
Γενικός Διευθυντής
Γενική Δ/νση Επιχειρησιακής Λειτουργίας
Ακριβές Αντίγραφο
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