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ΑΔΑ:

Πάτρα 20η Μαΐου 2021
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 973/15869
ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ενταύθα
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 3 (Αξιολόγησης Προδικαστικής Προσφυγής) της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των
Ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων
διαιρούμενου τύπου σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ.: 29/20).
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1443/2654/15695/19.05.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 3 της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης.
Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 32/20.05.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε
υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας &
Αξιολόγησης Προδικαστικών Προσφυγών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπο σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ.
Διακ. 29/20), το οποίο έχει ως ακολούθως:
…………………………………………………………………………………………………………………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3
Δυνάμει των αποφάσεων:
- 796/2021 του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
- 845/2021 του 2ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
η Επιτροπή
συγκροτηθείσα βάσει της υπ΄ αριθ. 12/17.12.2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 6ΙΘΡ469Β7Θ-Ι3Ζ στα
πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την
“Προμήθεια και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπο σε χώρους
του Πανεπιστημίου Πατρών ” (Αρ. Διακ. 29/20 κ Α/Α Συστήματος 103199), συνήλθε την 18η Μαΐου 2021, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1 ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο),
προκειμένου να εισηγηθεί κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων, επί της ανάδειξης νέου αναδόχου.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν δια τηλεδιασκέψεως τα ακόλουθα τακτικά Μέλη:
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1.

Κανδρής Χαράλαμπος

Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος)

2.

Σάνης Ανδρέας

Μέλος

3.

Δημητροπούλου Μαρία

Μέλος

1. Με την με αριθ. 29/20 Διακήρυξη με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (103199), προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την
ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια

και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων

διαιρούμενου τύπο σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών”
Η Διακήρυξη εκδόθηκε στις 03.12.2020 και δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 09-12-2020 (με αριθμό
20PROC007808445 2020-12-09). Η διαδικασία της ανάθεσης ήταν αυτή του ανοιχτού διαγωνισμού σύναψης σύμβασης
άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
ανά Τμήμα.
2. Στον διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά έξι (6) οικονομικοί φορείς, α) η εταιρία με την επωνυμία «ΔΑΤΣΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», β) η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», γ) η εταιρία
με την επωνυμία «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», δ) η εταιρεία με την επωνυμία
«ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», ε) η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΡΚΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στ) η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε»
Οι εταιρείες α) «Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ», β) «ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
και γ) «ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τις Ομάδες 1, 2 και 3
αντίστοιχα και τα σχετικά Πρακτικά (1 & 2) της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού εγκρίθηκαν απ΄ το Πρυτανικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος με την με αριθ. πρωτ. 311/6182/25-02-2021 απόφαση.
Κατόπιν αυτών η συνυποψήφια εταιρία με την επωνυμία «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ ΕΕ», άσκησε ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) την από 12/03/2021 προδικαστική προσφυγή επί της οποίας
εκδόθηκε η με αριθ. 845/2021 απόφαση της Αρχής με την οποία, κατ΄ αποδοχή αυτής ακυρώθηκε η από 25.02.2021
και με αριθμ. πρωτ. 311/6182 (21/24-02-2021 συνεδρίαση) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Πατρών κατά το μέρος που απορρίπτει την προσφορά της προσφεύγουσας λόγω της υποβολής του συμφωνητικού της
Δάνειας Εμπειρίας του κου Δερμιτζάκη καθώς και του ΕΕΕΣ με χειρόγραφη υπογραφή και θεώρηση γνησίου και όχι με
ψηφιακή

υπογραφή,

και

κάνει

δεκτές

«ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»,

τις
«Ν.

εταιρείες

«ΔΑΤΣΕΡΗΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-

ΚΑΙ

ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ

ΣΙΑ

ΟΕ»,

ΑΒΕΤΕ» και

«ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», στον διαγωνισμό και ειδικότερα με την απόφαση
αυτή κρίθηκε, ότι εσφαλμένα έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές προσφορές των εν λόγω εταιρειών, διότι δεν προσκόμισαν
μεταφρασμένα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά των τεχνικών προσφορών που αφορούν στα αποδεικτικά πιστοποίησης ISO,
CE και EUROVENT, όπου σύμφωνα με τον όρο 2.2.6 της Διακήρυξης, προκύπτει ότι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι απαιτείται,
επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά από επίσημη μετάφραση. Επιπλέον και η συνυποψήφια
εταιρεία «ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΤΡΕΙΑ» άσκησε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π) την από 06/03/2021 προδικαστική προσφυγή επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμ. 796/2021 απόφαση της
Αρχής με την οποία απορρίπτει την εν λόγω Προσφυγή.
Κατόπιν αυτών
η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα προς των ως άνω αποφάσεων, ήτοι
της 845/2021 του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και της 796/2021 του 2 ου
Κλιμακίου της Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και σε συμμόρφωση προς αυτές,
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Εισηγείται
1ον Την απόρριψη, κατά το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων , των προσφορών των εταιρειών για την:
- Ομάδα 1: Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ (Α/Α συστήματος προσφοράς 206663)
- Ομάδα 2: ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Α/Α συστήματος προσφοράς 202598)
- Ομάδα 3: ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α/Α συστήματος προσφοράς 206589),
2ον την ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου της εταιρείας «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε», για την Ομάδα 1:
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου καναλάτο, για τους χώρους του υπολογιστικού κέντρου
(ΚΥΠΕΣ) και των αιθουσών διδασκαλίας ΗΛ6, ΗΛ7 & ΗΛ8 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών με τιμή προσφοράς 12.745,00 € μη συμπ. ΦΠΑ, για την Ομάδα 2: Προμήθεια και
εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης δαπέδου, τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες χώρων
του Πανεπιστημίου Πατρών με τιμή προσφοράς 41.250,00 € μη συμπ. ΦΠΑ για την Ομάδα 3: Προμήθεια και
εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πατρών (στις εγκαταστάσεις σε Ρίο, Κουκούλι, Αγρίνιο, Μεσολόγγι με τιμή προσφοράς 30.485,00 € μη συμπ. ΦΠΑ,
3ον τη μη συνέχιση της εταιρείας «ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 796/2021 Απόφαση της Αρχής,
4ον Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών ή άλλων προσφυγών, να ζητηθεί από τον προσωρινό
ανάδοχο «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε» να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2 της Διακήρυξης
29/20.
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης
Ο Πρόεδρος
Κανδρής Χαράλαμπος

Τα Μέλη
Σάνης Ανδρέας

Δημητροπούλου Μαρία

……………………………………………………………………………………………………………
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:
1. Την απόρριψη, κατά το σκεπτικό των ανωτέρω αποφάσεων , των προσφορών των εταιρειών για την:
-

Ομάδα 1: Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ (Α/Α συστήματος προσφοράς 206663)

-

Ομάδα 2: ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Α/Α συστήματος προσφοράς 202598)

-

Ομάδα 3: ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α/Α συστήματος προσφοράς 206589),

2. Tην ανάδειξη ως προσωρινής αναδόχου

της εταιρείας «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ ΕΕ»,

για την Ομάδα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου καναλάτο, για τους χώρους
του υπολογιστικού κέντρου (ΚΥΠΕΣ) και των αιθουσών διδασκαλίας ΗΛ6, ΗΛ7 & ΗΛ8 του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με τιμή προσφοράς 12.745,00 € μη συμπ. ΦΠΑ,
για την Ομάδα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης δαπέδου,
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τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών με τιμή προσφοράς 41.250,00 € μη
συμπ. ΦΠΑ
για την Ομάδα 3: Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις
ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (στις εγκαταστάσεις σε Ρίο, Κουκούλι, Αγρίνιο,
Μεσολόγγι με τιμή προσφοράς 30.485,00 € μη συμπ. ΦΠΑ,
3. Tη μη συνέχιση της εταιρείας «ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη διαγωνιστική διαδικασία,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 796/2021 Απόφαση της Αρχής,
Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών ή άλλων προσφυγών, να ζητηθεί από τον
προσωρινό ανάδοχο «ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε» να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα
με το άρθρο 3.2.2 της Διακήρυξης 29/20.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
signed
Christ Digitally
by Christos
Bouras
os
Date:
2021.05.20
Bouras 16:26:34 +03'00'

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας

Σελίδα 4 από 4

