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Αρ. Πρωτ.: 0110-2023-03-225/2-03-2023 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 959 (α/α: 172670) 

Η ΕΑΒ Α.Ε στις 20-09-2022 προέβη στην δημοσίευση του υπ’ αριθ. 959 Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  με αντικείμενο την προμήθεια έξι (6) διακομιστών (servers) 

σε ικρίωμα, συνολικού προϋπολογισμού 149.800,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 4η-11-2022 (κατόπιν σχετικής παράτασης από 

25-10-2022).  

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στην ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 

22PROC011273223), στο ΕΣΗΔΗΣ (α/α 172670), στην Διαύγεια (ΑΔΑ: 978Ρ469Η1Γ-ΓΤ8) 

και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε.  

Για τον εν λόγω Διαγωνισμό υπεβλήθησαν προσφορές από τους ακόλουθους 

οικονομικούς φορείς:  

i. «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε». 

ii. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο 

«OTE Α.Ε». 

iii. «INFINITUM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «INFINITUM A.E». 

iv. «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο «SPACE HELLAS 

A.E.». 

v. «ΧΑΪΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε» με τον διακριτικό τίτλο «HIPAC 

A.E.B.E». 

 Στις 24-11-2022 διενεργήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού 

(εφεξής χάριν συντομίας «Επιτροπή») η ηλεκτρονική (μέσω της πλατφόρμας  ΕΣΗΔΗΣ)  

και φυσική αποσφράγιση  των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς» των ως άνω προσφερουσών εταιρειών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην οικεία  Διακήρυξη. 

Η Επιτροπή μετά από ενδελεχή έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων με τα 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» όλων των ως άνω προσφερόμενων 

εταιρειών διαπίστωσε ότι οι οικείοι φάκελοί τους πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης και εισηγήθηκε την αποδοχή της συμμετοχής των 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 

Τανάγρα, Ταχ.Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι 
Τηλ.:  2260-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170 

Web: http://www.haicorp.com/ 

 

2 

 

εταιρειών με την επωνυμία «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε», «ΟΤΕ Α.Ε», «INFINITUM 

A.E»,  «SPACE HELLAS A.E.» και «HIPAC A.E.B.E» και την προώθηση της αξιολόγησης της 

Οικονομικής Προσφοράς τους.  

Εν συνεχεία επί του ως άνω πρακτικού, κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου 

«Οικονομικής Προσφοράς» των ως άνω προσφερουσών εταιρειών, η Επιτροπή 

κατέγραψε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

«(1)  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» υπέβαλε οικονομική 

προσφορά αντί του τιμήματος των εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ενός 

ευρώ και δέκα λεπτών  (119.291,10 €) πλέον ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος έως 5-11-2023.  

(2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» 

υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του τιμήματος των εκατόν τριάντα χιλιάδων 

τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών  (130.333,58 €) πλέον ΦΠΑ, με 

διάρκεια ισχύος 6-11-2023. 

(3) Η εταιρεία με την επωνυμία «INFINITUM A.E» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί 

του τιμήματος των εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (132.920,00 

€), χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος 5-11-2023. 

(4) Η εταιρεία με την επωνυμία «SPACE HELLAS A.E.» υπέβαλε οικονομική προσφορά 

αντί του τιμήματος των εκατόν έντεκα  χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ 

(111.919,00 €) χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος έως 4-11-2023.  

(5) Η εταιρεία με την επωνυμία «HIPAC A.E.B.E» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του 

τιμήματος των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (115.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια 

ισχύος 12 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Οι ως άνω υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές βρίσκονται εντός του τεθέντος 

προϋπολογισμού ποσού 149.800,00 €, χωρίς ΦΠΑ.». 

  Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανακήρυξη της 

μειοδότριας εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS A.E.» ως προσωρινού Αναδόχου 

για να αναλάβει την προμήθεια έξι (6) διακομιστών (servers) σε ικρίωμα, αντί του 

τιμήματος των εκατόν έντεκα  χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ (111.919,00 €), 

χωρίς ΦΠΑ, έναντι συνολικού προϋπολογιστικού κόστους  149.800,00 €, πλέον ΦΠΑ. 

Eν συνεχεία, δυνάμει του από 18-01-2023 μηνύματος μέσω της Επικοινωνίας του 

Διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος 

ενημερώθηκε για την σχετική ανάδειξή του και την παρεπόμενη υποχρέωση να 

προσκομίσει τα προβλεπόμενα στην οικεία Διακήρυξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου», τα οποία στις 25-01-2023 υπέβαλε ηλεκτρονικά, νομίμως κι εμπροθέσμως.  

Στις 23-02-2023 η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου, υπέβαλλε σχετικό πρακτικό και αφού διαπίστωσε ότι τα 
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υποβληθέντα δικαιολογητικά, πληρούν τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις του 

διαγωνισμού,  εισηγήθηκε: 

«[…] την κατακύρωση του διαγωνισμού και την κήρυξη ως Αναδόχου της μειοδότριας εταιρείας 
με την επωνυμία «SPACE HELLAS A.E.», που θα αναλάβει την προμήθεια έξι (6) διακομιστών 
(servers) σε ικρίωμα, αντί του συμβατικού τιμήματος των εκατόν έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων 
δέκα εννέα (111.919,00 €) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, έναντι προϋπολογιστικού κόστους  149.800,00 €, 

χωρίς ΦΠΑ.». 

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, η ΕΑΒ Α.Ε αποφασίζει :  

Την ανακήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS A.E.», ως Αναδόχου του 

Διαγωνισμού Νο 959 με αντικείμενο την προμήθεια έξι (6) διακομιστών (servers) σε 

ικρίωμα, έναντι συνολικού προσφερόμενου τιμήματος εκατόν έντεκα χιλιάδων 

εννιακοσίων δέκα εννέα (111.919,00 €) ευρώ, πλέον ΦΠΑ.                                                                    

 

 

Για την ΕΑΒ Α.Ε.                                                           
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