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    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 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 932 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 155466) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (135.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 

CPV: 79991000-7 (Υπηρεσίες Ελέγχου Αποθεμάτων) 

Ημερομηνία: 19-07-2022 

Αρ. Πρωτ.: 1200-2022-07-740 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε) την 11η-02-2022 προέβη στη διενέργεια του Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού θέματος, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Διαγωνισμού: 155466), 

στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 22PROC010039207) και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΥΜΓ469Η1Γ-5ΦΙ), με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28-03-2022 (κατόπιν μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας από 

14-03-2022). 

Υπεβλήθη εμπρόθεσμα προσφορά από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» και τον διακριτικό τίτλο «GRANT 

THORNTON Α.Ε.».  

Στις 9-05-2022 συνεκλήθη η Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού (εφεξής καλουμένη χάριν 

συντομίας «Επιτροπή») κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της προκειμένου να προβεί σε 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και να αξιολογήσει τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά της ως άνω συμμετέχουσας ανώνυμης εταιρείας. 

Η Επιτροπή αφού πραγματοποίησε αναλυτικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπίστωσε 

ότι ο φάκελος με τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» της ως άνω συμμετέχουσας 

εταιρείας πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της οικείας Διακήρυξης μετά των 

Παραρτημάτων αυτής,  εισηγήθηκε δε την αποδοχή της προσφοράς της και την προώθηση της 

αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της υποβληθείσας Οικονομικής Προσφοράς και 

κατέγραψε το κάτωθι σχετικό αποτέλεσμα:  

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «GRANT THORNTON Α.Ε.» 

 

Αντικείμενο 

Προϋπολογιστικό 
κόστος σε ευρώ 
(€) για τέσσερις 
(4) μήνες, άνευ 

ΦΠΑ 

Προσφερόμενη 
τιμή σε ευρώ 
(€) ανά μήνα, 

άνευ ΦΠΑ 

Συνολική Προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (€) για 
τέσσερις (4) μήνες, άνευ ΦΠΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ/ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ Α.Ε 

135.000,00 31.250,00 125.000,00 

 

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προσφορά υπεβλήθη σύμφωνα με τους όρους, τα άρθρα 

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

135.000,00 €, άνευ ΦΠΑ, δυνάμει του σχετικού πρακτικού της εισηγήθηκε  την ανακήρυξη ως 

προσωρινού Αναδόχου της μειοδότριας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (δ.τ. «GRANT THORNTON Α.Ε.»), 

για να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διενέργειας φυσικής απογραφής αποθεμάτων / υλικών εντός 

του συνόλου των αποθηκών της ΕΑΒ Α.Ε για τέσσερις (4) μήνες, αντί του συνολικού τιμήματος εκατόν 

είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000,00 €) ευρώ, άνευ ΦΠΑ, έναντι προϋπολογιστικού κόστους 135.000,00 €, 

άνευ ΦΠΑ. 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η ΕΑΒ Α.Ε αποφάσισε την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου της 

ως άνω ανώνυμης εταιρείας αντί του συνολικού προσφερόμενου τιμήματος των εκατόν είκοσι πέντε 

χιλιάδων (125.000,00 €) ευρώ, άνευ ΦΠΑ, έναντι προϋπολογιστικού κόστους 135.000,00 €, άνευ ΦΠΑ.  

Στις 30-05-2022 ο Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών προσκάλεσε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ τον 

προσωρινό Ανάδοχο να προσκομίσει τα σχετικά Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου (σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην οικεία Διακήρυξη).  

Στις 7-06-2022 ο ως άνω προσωρινός Ανάδοχος, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, υπέβαλε 

εμπρόθεσμα τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου. Περαιτέρω, στις 17-06-2022 ο Τομέας 

Συμβάσεων Υπηρεσιών, κατόπιν σχετικού αιτήματός της Επιτροπής, προσκάλεσε τον προσωρινό 

Ανάδοχο να προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα/ δικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης των όρων/ 

απαιτήσεων της οικείας διακήρυξης. Στις 27-06-2022 ο προσωρινός ανάδοχος, νομίμως κι 

εμπροθέσμως, υπέβαλε ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ κάθε απαιτούμενο συμπληρωματικό έγγραφο.  
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Στις 29-06-2022, η Επιτροπή αξιολόγησης υπέβαλε το πρακτικό αξιολόγησης του φακέλου των 

Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με το οποίο αφού διαπιστώνει ότι τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της οικείας Διακήρυξης εισηγείται 

την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ανώνυμη  εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (δ.τ. «GRANT THORNTON Α.Ε.»).  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η ΕΑΒ Α.Ε αποφασίζει:  

την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «GRANT 

THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» (δ.τ. 

«GRANT THORNTON Α.Ε.») ως οριστικού αναδόχου, που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 

διενέργειας φυσικής απογραφής αποθεμάτων / υλικών εντός του συνόλου των αποθηκών της 

ΕΑΒ Α.Ε για τέσσερις (4) μήνες, έναντι μηνιαίου τιμήματος τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα (31.250,00 €) ευρώ, άνευ ΦΠΑ και συνολικού προσφερόμενου τιμήματος εκατόν είκοσι 

πέντε χιλιάδων (125.000,00 €) ευρώ, άνευ ΦΠΑ, επί τεθέντος προϋπολογισμού εκατόν τριάντα πέντε 

χιλιάδων (135.000,00 €) ευρώ, άνευ ΦΠΑ. 

 

 

Για την ΕΑΒ ΑΕ                                                                      

 
____________________                                                                                Ακριβές Αντίγραφο 
Δημήτριος Παπακώστας                                                        Δυνάμει εξουσιοδοτήσεως Διευθύνοντος  Συμβούλου       
Διευθύνων Σύμβουλος                       
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