
 
 

    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 972 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 174599) 

ΕΙΔΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ (400) ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (240.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

CPV: 30213000-5 (Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 

Ημερομηνία:  02.02.2023 

Αρ. Πρωτ.: 1200-2023-02-127 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. την 17.10.2022 προέβη στη διενέργεια του Δημόσιου 

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

174599), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011432746), τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΛ3Τ469Η1Γ-ΓΒΝ), καθώς και 

στο site της ΕΑΒ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28.11.2022. 

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα πέντε (5) προσφορές από τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 

 

i) ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., 

ii) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.), 

iii) ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

iv) ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε., 

v) ΧΑΪΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HIPAC Α.Ε.Β.Ε.). 

 

Την 14.12.2022 η Επιτροπή συνεκλήθη και προχώρησε στην ηλεκτρονική Αποσφράγιση των φακέλων 

των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών» 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 τους προσφορών. Ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
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των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι και οι πέντε (5) διαγωνιζόμενοι πληρούν τους όρους, 

τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης, επομένως εισηγήθηκε τη συνέχιση με την αποσφράγιση 

(ηλεκτρονική και φυσική) των φακέλων «Οικονομικής προσφοράς» και των πέντε συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή πραγματοποίησε αναλυτικό οικονομικό έλεγχο των υποβληθεισών οικονομικών 

προσφορών και κατέγραψε, κατά σειρά μειοδοσίας, τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

 

 

 

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε σχετικό Πρακτικό Αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς»  για τη Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 972/2022 που 

αφορά στην επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια τετρακοσίων (400) φορητών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops).  

 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε την αποδοχή των φακέλων των «Δικαιολογητικών συμμετοχής-

Τεχνικής προσφοράς», καθώς και της «Οικονομικής προσφοράς» και την ανακήρυξη της μειοδότριας 

εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» ως προσωρινού Αναδόχου που θα αναλάβει 

την προμήθεια τετρακοσίων (400) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops),  αντί του τιμήματος των  

εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (193.160,00 €) πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή τετρακόσια 

ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά (482,90 €) πλέον Φ.Π.Α. ανά τεμάχιο.  

Την 20.01.2023, ο Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Συμβάσεων ζήτησε την προσκόμιση των 

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

Την 31.01.2023, η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνεται ότι τα υποβληθέντα έγγραφα του προσωρινού 

αναδόχου πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και εισηγήθηκε την 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

1 ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 193.160,00 € 482,90 € 

2 ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε. 205.440,00 € 513,60 € 

3 ΧΑΪΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε.  218.000,00 € 545,00 € 

4 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.  238.000,00 € 595,00 € 

5 ΟΤΕ Α.Ε. 239.600,00 € 599,00 € 





κατακύρωση του διαγωνισμού θέματος και ως εκ τούτου την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα 

«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» ως οριστικού αναδόχου. 

 

Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω, η Ε.Α.Β. Α.Ε.: 

 

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

«ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» ως οριστικού Αναδόχου με συνολικό προσφερόμενο τίμημα 

εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (193.160,00 €) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι τετρακοσίων 

ογδόντα δύο ενός ευρώ και ενενήντα λεπτά (482,90 €) ανά τεμάχιο για τους τετρακόσιους (400) 

φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έναντι τεθέντος προϋπολογισμού 

διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

            Για την Ε.Α.Β. Α.Ε.                                                                              Ακριβές αντίγραφο 
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