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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 913 

(105084) 

Την 11-01-2021 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην 
δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (Νο 913),  για την επιλογή 
Αναδόχου για την «Προμήθεια Φορητού Συστήματος Τρισδιάστατων Μετρήσεων με 
Laser Tracker, για την Ε.Α.Β. Α.Ε, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€, χωρίς 
Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 38636100), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11-02-2021 και κατόπιν παράτασης 
την 18-02-2021. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (21PROC007991906), στο ΕΣΗΔΗΣ 
(105084), στην Διαύγεια (ΨΣ9Β469ΗΙΓ-ΤΡ9) και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ.  

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές και συγκεκριμένα από τους 
οικονομικούς φορείς “GEOSENSE I.K.E.”, “JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.” και 
“METRICA ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α.Ε.”. 

Την 26-02-2021 η Επιτροπή συνεκλήθη και προχώρησε στο Α’ Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Τεχνικής Προσφοράς». Στο υποβληθέν Πρακτικό Αξιολόγησης «Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» η Επιτροπή κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα: 

 

«1.Η προσφορά της εταιρείας GEOSENSE I.K.E. καλύπτει πλήρως τόσο τις απαιτήσεις των 
δικαιολογητικών αλλά τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

2.Η προσφορά της εταιρείας JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. καλύπτει τις 
απαιτήσεις των δικαιολογητικών της διακήρυξης ενώ δεν καλύπτει την απαίτηση της 
παρ.3.12 των τεχνικών προδιαγραφών. 

3.Η προσφορά της εταιρείας METRICA A.E. καλύπτει τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών 
της διακήρυξης ενώ δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των παρ.3.5 και 3.12 των τεχνικών 
προδιαγραφών.» 

 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«την απόρριψη των υποψηφίων «JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και 
«METRICA A.E.» και την αποδοχή της προσφοράς του υποψηφίου «GEOSENSE I.K.E.» 
και την προώθηση στην επόμενη φάση.» 
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε. αποφασίζει :  

 

Α. Για τους οικονομικούς φορείς «JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και 

«METRICA A.E.»: 

 

Την απόρριψη των προσφορών τους για τους προαναφερόμενους λόγους και τον 

αποκλεισμό τους από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης καθώς οι υποβληθέντες 

φάκελοι των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληρούν τους 

όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

 

Β. Για τον οικονομικό φορέα «GEOSENSE I.K.E.»: 

 

Την αποδοχή της προσφοράς του καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης και την προώθηση του στο επόμενο στάδιο 

αξιολόγησης, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Τανάγρα, 08.06.2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

Ακριβές αντίγραφο 
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