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Αρ. Πρωτ. 1200-2021-11-661 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 867 (132842) 

Την 01-10-2021 αναρτήθηκε ηλεκτρονικά η υπ’ αρίθμ. 1200-2021-09-502 «Απόφαση 

Ανακήρυξης προσωρινού Αναδόχου» του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. αποφάσισε :  

«την ανακήρυξη του μειοδότη οικονομικού φορέα «ΟΤΕ Α.Ε.» ως «Προσωρινού Αναδόχου», 

για την «Ανανέωση αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement για την ΕΑΒ Α.Ε. για 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (C.P.V.:48000000-8)», έναντι προσφερόμενου τιμήματος 

ποσού 745.022,44€, χωρίς Φ.Π.Α. επί τεθέντος προϋπολογισμού ποσού 864.318,00€, χωρίς 

Φ.Π.Α.» 

Την 04-10-2021 ακολούθησε η ηλεκτρονική αποστολή της «Πρόσκλησης υποβολής 

Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου». Ο προσωρινός Ανάδοχος ανταποκρίθηκε 

υποβάλλοντας αυτά εμπρόθεσμα. 

Την 14-10-2021 η Επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

φακέλων των «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου». 

Την 26-10-2021 η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των φακέλων των 

«Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» και υπέβαλλε το σχετικό Πρακτικό. Η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Προσωρινού 

Αναδόχου» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και ως εκ 

τούτου εισηγήθηκε : 

«Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «OTE A.E.» για την «Ανανέωση 

αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement για την ΕΑΒ Α.Ε.», για χρονικό διάστημα 

τριών (3) ετών, έναντι συμβατικού τιμήματος των 745.022,44€, χωρίς Φ.Π.Α. επί  τεθέντος 

προϋπολογισμού ποσού 864.318,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.» 
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει την έγκριση του 

υποβληθέντος Πρακτικού Αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικών προσωρινού 

Αναδόχου», ήτοι :  

Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «OTE A.E.» για την «Ανανέωση 

αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement για την ΕΑΒ Α.Ε.», για χρονικό διάστημα 

τριών (3) ετών, έναντι συμβατικού τιμήματος των 745.022,44€, χωρίς Φ.Π.Α. επί τεθέντος 

προϋπολογισμού ποσού 864.318,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 
 

Τανάγρα, 24-11-2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
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