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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 

859/2020 (85183) 

 

1. Την 16-01-2020 η Ε.Α.Β. Α.Ε. προέβη στην δημοσίευση Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού (Νο 859/2020),  που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών «Κάλυψης του προγράμματος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Ε.Α.Β. Α.Ε 

έναντι τρίτων, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης 

εκ μέρους της Ε.Α.Β. Α.Ε. για επιπλέον ένα (1) έτος», συνολικού προϋπολογισμού 

επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του φόρου 

ασφαλίστρων, χωρίς Φ.Π.Α. (CPV: 66516000-0), με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25-02-2020 

και κατόπιν παρατάσεων την 30-06-2020. 

2. Ο ανωτέρω Διαγωνισμός δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης 

(2020/S 012-024280), στο ΚΗΜΔΗΣ (20PROC006164943), στο ΕΣΗΔΗΣ (85183), στην 

Διαύγεια (Ω0Ο5469Η1Γ-3ΜΜ), στον τοπικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ.  

3. Υπεβλήθη εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά και συγκεκριμένα από τον οικονομικό φορέα 

«ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». 

4. Την 02-07-2020 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού 

θέματος. 

5. Την 30-07-2020  η Επιτροπή συνεκλήθη και προχώρησε στο Α’ Στάδιο Αξιολόγησης, ήτοι 

στην αποσφράγιση των φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής 

Προσφοράς». 

6. Την 07-09-2020 ζητήθηκαν από την Επιτροπή διευκρινίσεις από τον συμμετέχοντα ως 

προς τις αποκλίσεις που δήλωνε ότι έχει στην Τεχνική και Οικονομική προσφορά του. 

7. Την 18-09-2020 ο συμμετέχων απέστειλε επιστολή διευκρινίσεων στην οποία ανέφερε 

τα σημεία των αποκλίσεων της προσφοράς του από τους όρους της διακήρυξης. 

8. Την 26-02-2021 υπεβλήθη το σχετικό Πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή 

κατέγραψε τα κατωτέρω αποτελέσματα : 

«Ο υποβληθείς φάκελος των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»  

δεν πληροί τους όρους, τα άρθρα και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.» 

9. Ως εκ τούτου, η  Επιτροπή εισηγήθηκε: 

«Α. Για τον οικονομικό  φορέα «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»: 
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Την απόρριψη της  προσφοράς του για τους αναφερόμενους λόγους στο σχετικό 

Πρακτικό 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. 

Β. Την ανακήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, λόγω μη υποβολής προσήκουσας 

προσφοράς.» 

 

 

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

Α. Για τον οικονομικό  φορέα «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»: 

Την απόρριψη της  προσφοράς του για τους προαναφερόμενους λόγους 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. 

Β. Την ακύρωση του διαγωνισμού θέματος, λόγω μη υποβολής προσήκουσας 
προσφοράς. 

 

 
 
 
 
 

Τανάγρα, 11-03-2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ακριβές αντίγραφο 

H παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου 
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