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ΘΕΜΑ:   ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 942 (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 154072) 

ΕΙΔΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (200.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 

CPV: 42511100-2 (Μονάδες Εναλλαγής Θερμότητας) 

Ημερομηνία: 27-7-2022 

Αρ. Πρωτ.: 1200-2022-07-771 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. την 17/01/2022 προέβη στη διενέργεια του Δημόσιου 

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

154072), στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 22PROC009928516), τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 90ΟΡ469Η1Γ-ΘΥ6) και το site της 

ΕΑΒ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 24-02-2022, η οποία παρατάθηκε για τις 

3-3-2022. 

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές και συγκεκριμένα από τις εταιρείες «ICON GROUP 

ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ 

ΑΒΕΤΕ». 

Την 13/4/2022 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 και υπέβαλε το πρακτικό αξιολόγησης 

των φακέλλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με το οποίο 

εισηγήθηκε: 

Α) Για τον οικονομικό φορέα «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ» την αποδοχή της προσφοράς 

του και την προώθηση του στο Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής 

προσφοράς του, καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 

Προσφοράς» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.                          
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Β) Για τον οικονομικό φορέα «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

την απόρριψη της προσφοράς του και τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης 

καθώς ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί 

τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και συγκεκριμένα: α) Δεν παρέχεται 5ετης 

εγγύηση για κατεργασία εξωτερικών επιφανειών σύμφωνα με την παράγραφο 12.2 των τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης, β) Το πιστοποιητικό ISO 9001-2015 Baltimore Company έληξε στις 3-2-

2022 και γ) Η λειτουργία του κινητήρα δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία θερμοκρασίας +45ο C, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η ΕΑΒ ΑΕ ενέκρινε α) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας 

«ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τους ως άνω 

αναφερόμενους λόγους και β) Την αποδοχή των υποβληθέντων εγγράφων του φακέλου 

«Δικαιολογητικών Συμμετοχής–Τεχνικής Προσφοράς» του οικονομικού φορέα «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

– ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ» και την προώθηση του στο Β΄ Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι την αποσφράγιση της 

οικονομικής προσφοράς του. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του 

οικονομικού φορέα «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ»  και ακολούθως υπέβαλε το πρακτικό 

αξιολόγησης του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο έκανε δεκτή την 

προσφορά της ως άνω εταιρείας «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», διότι ο υποβληθείς 

φάκελος πληρούσε τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και εισηγήθηκε την 

ανακήρυξη αυτής ως προσωρινής αναδόχου, έναντι συμβατικού τιμήματος 193.800,00 €, πλέον ΦΠΑ.  

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

εταιρείας «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) 

Πύργων Ψύξης, με προσφερόμενο τίμημα εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (193.800,00 

€), πλέον ΦΠΑ, έναντι συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), πλέον 

ΦΠΑ. 

Την 6/6/2022 ο Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών ζήτησε την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

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

Την 12/7/2022, 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 «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ» ως 

οριστικού αναδόχου.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω η ΕΑΒ ΑΕ:  

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

«Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ» ως οριστικού αναδόχου με συνολικό κόστος 



εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (193.800,00 €), πλέον ΦΠΑ, έναντι συνολικού 

προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), πλέον ΦΠΑ. 

 

 
Για την ΕΑΒ ΑΕ                                                                      

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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