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Αρ. Πρωτ. 1200-2021-09-502 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ANAKHΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΔΙΑΓ. Νο 867 (132842) 

 

Την 19-05-2021 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην 
δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Νο 867 (132842),  για 
την προμήθεια «Ανανέωση αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement, για 
τρία (3) έτη, για την Ε.Α.Β. Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 864.318,00€, χωρίς 
Φ.Π.Α.», (C.P.V.:48000000-8), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22-06-2021. 

 Ο ανωτέρω Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TED e-notices 
S:2021/S 096-250359), στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ:21PROC008633477/2021-05-20), στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α:132842), στην Διαύγεια (ΑΔΑ:ΨΖΖΥ469Η1Γ-547) και στην ιστοσελίδα 
της ΕΑΒ.  

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές και συγκεκριμένα από τους φορείς «ΟΤΕ 
Α.Ε.» και «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.». 

Την 28-07-2021 η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην 
ηλεκτρονική Αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 
Προσφοράς». 

Την 08-09-2021 η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του Α’ Σταδίου Αξιολόγησης, ήτοι 
των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς». Στο υπ’ αρίθμ. 
1230-2021-09-264 Πρακτικό Αξιολόγησης «Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής 
Προσφοράς», η Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«Α) Για τον οικονομικό φορέα  «ΟΤΕ Α.Ε.»: 

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. 

Β) Για τον οικονομικό φορέα   «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.»: 

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.» 

Κατόπιν, την 15-09-2021 η Επιτροπή συνεκλήθη και προχώρησε στο Β’ Στάδιο 
Αξιολόγησης, ήτοι στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονομικής 
Προσφοράς».  
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Την 21-09-2021 υπεβλήθη το υπ’ αρίθμ. 1230-2021-09-285 Πρακτικό Αξιολόγησης 
«Οικονομικών Προσφορών», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κατέγραψε τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 

«Α) Ο οικονομικός φορέας  «ΟΤΕ Α.Ε.»: υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί του συνολικού 
τιμήματος των 745.022,44 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

Β) Ο οικονομικός φορέας  «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί 
του συνολικού τιμήματος των 849.450,90 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω προσφορές υπεβλήθησαν σύμφωνα με τους όρους, 
τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης καθώς και ότι βρίσκονται εντός του 
προϋπολογισμού των 864.318,00 € χωρίς Φ.Π.Α.»                                                                                                     

 

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«την ανακήρυξη της μειοδότριας εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» ως «Προσωρινού Αναδόχου», για 
την «Ανανέωση αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement για την ΕΑΒ Α.Ε.», 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, έναντι συμβατικού τιμήματος των 745.022,44€, 
χωρίς Φ.Π.Α. έναντι τεθέντος προϋπολογισμού ποσού 864.318,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.»                                                                                                                             

 

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

 

την ανακήρυξη του μειοδότη οικονομικού φορέα «ΟΤΕ Α.Ε.» ως «Προσωρινού Αναδόχου», 

για την «Ανανέωση αδειών λογισμικού Microsoft Enterprise Agreement για την ΕΑΒ Α.Ε. για 

χρονικό διάστημα τριών (3) ετών (C.P.V.:48000000-8)», έναντι προσφερόμενου τιμήματος 

ποσού 745.022,44€, χωρίς Φ.Π.Α. επί τεθέντος προϋπολογισμού ποσού 864.318,00€, χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

Τανάγρα, 30-09-2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

 

 

 
 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου 
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