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ΠΡΟΣ : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών      

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών 

και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για το σύστημα ACCESS CONTROL 

του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακήρυξης 19/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  1824/3407/18605/09.06.2021  έγγραφο σας  με τα συνημμένα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 35/10.06.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για το σύστημα 

ACCESS CONTROL του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Διακήρυξης 19/21),  το οποίο  έχει  ως ακολούθως: 

……………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Συνήλθε στις  8 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα 

Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης, που αποτελείται από 

τους κ.κ.: 1. Αργυρόπουλο Βασίλειο, Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Φύλαξης (ΤΕ Μηχανικών) (Πρόεδρο), 2. Τσιλίρη 

Ευσταθία, Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Φύλαξης (ΤΕ Μηχανικών) (Μέλος), και: 3. Κατσαμπάνη Ολυμπία, Τμήμα 

Εκτέλεσης Έργων (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.) (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 

1001/16781/27.05.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη διενέργεια 

Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για το σύστημα 

ACCESS CONTROL του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθ. Πρωτ. Διακ: 1384/2523/15176/17-05-2021), με 

προϋπολογισμό 30.795,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση και 

η αξιολόγηση των προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού. 

Ακόμη παρέστη ο υπάλληλος Τριβήλος Επαμεινώνδας (ΑΔΤ ΑΝ-808185) της εταιρείας ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αρχικά ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι για το εν λόγω Διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο (2) 

προσφορές ως ακολούθως: 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr  

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης   

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:   
 

  Πάτρα 10η Ιουνίου  2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1076/18788 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
ΑΔΑ: 6Ρ35469Β7Θ-3Β2



Σελίδα 2 από 3 
 

Α/Α    ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
Αρ. Πρωτ./                                    

Ημερ/νία 

1 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 17851/03/06/2021 

2 ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 18293/07/06/2021-13:47 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη εν συνεχεία προέβησαν στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών μονογράφοντας τους 

φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής  και τεχνικών προσφορών καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που 

επισυνάπτονταν σε αυτούς. 

Στη συνέχεια αποχώρησε ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, αφού αξιολόγησε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές, 

διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν αποδεικνύει  τη επαγγελματική συνάφεια 

ως προς τους όρους της Διακήρυξης και συνεπώς η προσφορά του κρίνεται μη αποδεκτή. 

Ο οικονομικός φορέας «ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» καλύπτει πλήρως τους απαιτούμενους  όρους της εν λόγω 

Διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφορά του κρίνεται 

αποδεκτή.  

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αποφάσισε να προβεί αυθημερόν στην αποσφράγιση της οικονομικής 

προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Εν συνεχεία αφού μονόγραψε το φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς, προέβη στην αποσφράγισή της.   

Οι προσφερόμενη τιμές αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Οικονομικός φορέας 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ     με  ΦΠΑ 

24% 

2 ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 14.535,00 € 18.023,40 € 

Κατόπιν  η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω οικονομικός φορέας έχει ορθή και πλήρης την οικονομική τους 

προσφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη και λαμβάνοντας υπόψη ότι,  ως κριτήριο κατακύρωσης του 

τρέχοντος Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» προσωρινός ανάδοχος με προσφερόμενη 

τιμή: 14.535,00 € χωρίς ΦΠΑ, 18.023,40 συμπ. ΦΠΑ 24% για την  «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για το σύστημα 

ACCESS CONTROL του Πανεπιστημίου Πατρών» και  αν παρέλθει άπρακτος ο χρόνος των ενστάσεων να ζητηθεί από 

την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτήν, τα Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.: 19/21.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

                                                                                                        Η Επιτροπή 

            Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

        Αργυρόπουλος Βασίλειος                            Τσιλίρη Ευσταθία                       Κατσαμπάνη Ολυμπία  

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα: 

Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ως προσωρινό ανάδοχο με 

προσφερόμενη τιμή: 14.535,00 € χωρίς ΦΠΑ, 18.023,40 συμπ. ΦΠΑ 24% για την  «Προμήθεια υλικών – 

ανταλλακτικών για το σύστημα ACCESS CONTROL του Πανεπιστημίου Πατρών» και  αν παρέλθει 

άπρακτος ο χρόνος των ενστάσεων να ζητηθεί από την εν λόγω εταιρεία να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.: 19/21. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

       
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
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