
 
 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Α.Ε. 

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670 

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βιοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι 

Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170 
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000 

 

ΘΕΜΑ:   ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 938 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 140983) 

ΕΙΔΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (190) ΣΥΝ ΔΕΚΑ (10) Η/Υ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (146.900,00 €) πλέον ΦΠΑ 

CPV: 30213300-8 (Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 

Ημερομηνία: 4-3-2022 

Αρ. Πρωτ.: 1200-2022-03-176 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. την 11/10/2021 προέβη στη διενέργεια του Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού θέματος, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Διαγωνισμού: 

140983), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 21PROC0090344646) και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΑΡΣ469Η1Γ-Β6Ω), με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 16-11-2021. 

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα πέντε (5) προσφορές και συγκεκριμένα από τις εταιρείες:  

α. «ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ»,  

β. «ΧΑΪΠΑΚ ΑΕΒΕ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, HIPAC AEBE» 

γ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

δ. «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και 

ε. «ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ». 

Την 25/11/2021 η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και των 

φακέλων των «Οικονομικών Προσφορών».  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγησή τους. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 

συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, τα οποία έκρινε πλήρη. Η 

διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με την καταχώριση σε πρακτικό των αποτελεσμάτων του 

ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,  

σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την αποδοχή όλων των φακέλων των «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» και την προώθηση τους στην αξιολόγηση της οικονομικής τους 

προσφοράς, καθώς οι φάκελοι πληρούσαν τους όρους τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.  

http://www.haicorp.com/




Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των ως 

άνω συμμετεχουσών εταιρειών και κατέγραψε σε πρακτικό τα παρακάτω αποτελέσματα:  

 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α/Α 
Οικονομικός 

Φορέας 
Αντικείμενο Ποσότητα 

Προσφερόμενο 
κόστος / τμχ σε 
€ (άνευ ΦΠΑ) 

Συνολικό 
Προσφερόμενο 

κόστος σε € 
(άνευ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε. 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 1 και 2 
190 625,73 € 118.888,17 € 

126.548,06 € 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ε. 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 3 και 4 
10 765,99 € 7.659,89 € 

2 

ΧΑΪΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 1 και 2 
190 700,00 € 133.000,00 € 

142.200,00 € 
ΧΑΪΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 3 και 4 
10 920,00 € 9.200,00 € 

3 

ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ 
Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 

σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Πίνακα 1 και 2 

190 704,00 € 133.760,00 € 

142.230,00 € 

ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ 
Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 

σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Πίνακα 3 και 4 

10 847,00 € 8.470,00 € 

4 

ΚΟΝΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 1 και 2 
190 702,00 € 133.380,00 € 

142.280,00 € 
ΚΟΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 3 και 4 
10 890,00 € 8.900,00 € 

5 

ΕΠΑΦΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕ 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 1 και 2 
190 699,00 € 132.810,00 € 

144.710,00 € 
ΕΠΑΦΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΕ 

Προμήθεια Η/Υ και οθονών, 
σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Πίνακα 3 και 4 
10 1.190,00 € 11.900,00 € 

 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω προσφορές υπεβλήθησαν σύμφωνα με τους όρους, τα άρθρα 

και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης καθώς και ότι βρίσκονται εντός του προϋπολογισμού των 

146.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Αναφορικά με τον οικονομικό φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 

διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι τα γινόμενα του πίνακα της οικονομικής του 

προσφοράς είχαν διαφορά λίγων λεπτών του ευρώ, δημιουργώντας στο τελικό αποτέλεσμα διαφορά 

προς τα κάτω πενήντα τεσσάρων λεπτών (0,54 €), δηλαδή τελική τιμή προσφοράς 126.548,06 € αντί 

για 126.548,60 €. Η ίδια τιμή των 126.548,06 € υπάρχει ολογράφως στην οικονομική προσφορά, στο 





προβλεπόμενο πεδίο και την οποία η Επιτροπή έλαβε σαν τελική τιμή προσφοράς, δεδομένου ότι η εν 

λόγω διαφορά των 0,54 € δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό καθώς ο αμέσως επόμενος κατά σειρά 

μειοδότης έχει προσφερόμενο ποσό υψηλότερο κατά περίπου δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνέταξε πρακτικό, στο οποίο εισηγήθηκε την ανακήρυξη της εταιρείας 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Προσωρινής Αναδόχου, για την προμήθεια 

εκατόν ενενήντα (190) συν δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών, με προσφερόμενο 

τίμημα 126.548,06 € χωρίς ΦΠΑ, έναντι τεθέντος προϋπολογισμού 146.900,00 €, χωρίς ΦΠΑ.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η ΕΑΒ ΑΕ αποφάσισε την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου της 

εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για την προμήθεια εκατόν ενενήντα 

(190) συν δέκα (10) ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών, με προσφερόμενο τίμημα εκατόν είκοσι 

έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά (126.548,60 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 625,73 

€ ανά τεμάχιο για τους 190 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες (625,73*190=118.888,70 €) και 

765,99 € ανά τεμάχιο για τους 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες (765,99*10=7.659,90 €), 

έναντι τεθέντος προϋπολογισμού 146.900,00 €, χωρίς ΦΠΑ.  

Την 16/02/2022 ο Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών ζήτησε την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος υπέβαλε αυτά εμπρόθεσμα. 

Την 4/03/2022, η επιτροπή αξιολόγησης υπέβαλε το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σύμφωνα με το οποίο τα υποβληθέντα έγγραφα του προσωρινού αναδόχου καλύπτουν 

τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού θέματος και ως εκ 

τούτου την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» 

ως οριστικού αναδόχου.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η ΕΑΒ ΑΕ:  

αποφασίζει την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού 

φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως οριστικού αναδόχου με 

συνολικό κόστος εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά 

(126.548,60 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 625,73 € ανά τεμάχιο για τους εκατόν ενενήντα (190) 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες (625,73*190=118.888,70 €) και 765,99 € ανά τεμάχιο για 

τους δέκα (10) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οθόνες (765,99*10=7.659,90 €), έναντι τεθέντος 

προϋπολογισμού εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (146.900,00 €), χωρίς ΦΠΑ. 

 

Για την ΕΑΒ ΑΕ                        

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                                                    
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