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Αρ. Πρωτ. 1200-2022-08-792 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΔΙΑΓ. Νο 953 (159778) 

Την 19-04-2022 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προέβη στην 
δημοσίευση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Νο 953 (159778),  για 
την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει παροχή υπηρεσιών «Λογιστικής 
υποστήριξης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης  για 
επιπλέον ένα (1) έτος, συνολικού προϋπολογισμού τριετίας ποσού 360.000,00€, χωρίς 
Φ.Π.Α.» (C.P.V. : 79211000-6), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
αρχικώς την 20-05-2022 και κατόπιν παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών λόγω τροποποίησης όρων της διακήρυξης την 30-05-2022. 

Ο ανωτέρω Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (2022/S 076-207833), στο ΚΗΜΔΗΣ (22PROC010431923), στο ΕΣΗΔΗΣ (159778), 
στην Διαύγεια (Ψ9ΝΚ469Η1Γ-7ΙΣ) και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ.  

Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές και συγκεκριμένα από τους 
οικονομικούς φορείς «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E.» και «REVIVAL CONSULTING SERVICES 
ΜΟΝ.Α.Ε.Ε.”. 

Την 07-06-2022 η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην 
ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».  

Στο υπ’ αρίθμ. 1200-2022-06-520 Πρακτικό Αξιολόγησης «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Τεχνικής Προσφοράς», η Επιτροπή κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα : 

«Ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του 
οικονομικού φορέα «REVIVAL CONSULTING SERVICES» δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα 
και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης διότι από το υποβληθέν αρχείο λίστας 
συμβάσεων δεν προκύπτει η πλήρωση του κριτηρίου 2.2.6 α) και β), συνεπώς η τεχνική 
του προσφορά απορρίπτεται . 

Ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» του 
οικονομικού φορέα «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E.» πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις 
προϋποθέσεις της Διακήρυξης.»                            

Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

«Α. Για τον οικονομικό φορέα «REVIVAL CONSULTING SERVICES»: 

Την απόρριψη της προσφοράς του για τους προαναφερόμενους λόγους και τον 
αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης καθώς ο υποβληθείς 
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φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» δεν πληροί τους 
όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

Β. Για τον οικονομικό φορέα «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E.»: 

Την αποδοχή του φακέλου των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» 
του και την αξιολόγηση του φακέλου της «Οικονομικής προσφοράς» του, καθώς ο 
υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς» πληροί 
τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.»                                                      

Εν συνεχεία υπεβλήθη το υπ’ αρίθμ. 1200-2022-06-521 Πρακτικό Αξιολόγησης 
«Οικονομικών Προσφορών», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κατέγραψε τα 
παρακάτω αποτελέσματα: 

«Ο οικονομικός φορέας  «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E.» υπέβαλε οικονομική προσφορά αντί 
του τιμήματος των 218.800 €, χωρίς Φ.Π.Α., για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών και αντί του 
τιμήματος των 109.400€, χωρίς Φ.Π.Α. σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος παράτασης 
για ένα επιπλέον (+1) έτος. 

Το συνολικό προσφερόμενο τίμημα  για τρία (3) έτη, ισούται με   328.200€, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Η εν λόγω προσφορά είναι εντός του τεθέντος προϋπολογισμού τριετίας ποσού 360.000€, 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Η Επιτροπή 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 360.000€, χωρίς Φ.Π.Α.»  

      Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε:  

«την ανακήρυξη της μειοδότριας εταιρείας «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E. » ως «Προσωρινού 
Αναδόχου», για την «παροχή υπηρεσιών «Λογιστικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης  για επιπλέον ένα (1) έτος, (C.P.V. : 79211000-6)» 
έναντι συνολικού προσφερόμενου  τιμήματος τριετίας ποσού 328.200€, χωρίς Φ.Π.Α. επί 
τεθέντος προϋπολογισμού τριετίας ποσού 360.000 €, χωρίς Φ.Π.Α.» 

Ακολούθησε την 05-07-2022 η ηλεκτρονική αποστολή της «Πρόσκλησης υποβολής 
Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου» προς τον προσωρινό  Ανάδοχο  «ΣΟΛ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E.». Ο προσωρινός  Ανάδοχος ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας αυτά 
εμπρόθεσμα. 

Την 20-07-2022 η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συνεκλήθη και προχώρησε στην 
αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου των «Δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου».  

Την 21-07-2022 υπεβλήθη το Πρακτικό Αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικών 
προσωρινού Αναδόχου», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο 
υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» πληροί τους όρους, 
τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εισηγήθηκε : 

«Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E.» 
για την  παροχή υπηρεσιών «Λογιστικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, 
με δυνατότητα παράτασης  για επιπλέον ένα (1) έτος, (C.P.V. : 79211000-6)». 

 

 

 





3 
 

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

 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.E.»  
για την  «παροχή υπηρεσιών «Λογιστικής υποστήριξης για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών, με δυνατότητα παράτασης  για επιπλέον ένα (1) έτος, (C.P.V.:79211000-6)», έναντι 
συνολικού προσφερόμενου τιμήματος τριετίας ποσού 328.200€, χωρίς Φ.Π.Α. επί 
τεθέντος προϋπολογισμού τριετίας ποσού 360.000 €, χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 
Τανάγρα, 24-08-2022 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ/ντος Συμβούλου 
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