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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών για τα νέα κτίρια των Τμημάτων 

Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» (Αρ. Διακ. 6/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2036/3803/19927/23.06.2021 έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 37/25.06.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

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

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια 

εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών για τα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» (Αρ. 

Διακ. 6/21), τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

και Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω 

των Ορίων για την 

 «Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών  

για τα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ»  

Συνήλθε την 21η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ΄ αριθ. Πρωτ. Π.Π. 613/12863/22-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ5Υ469Β7Θ-ΗΟΩ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων 
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και αιθουσών για τα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» (Αρ. Διακ.:  6/21) καθώς και στην 

αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών. 

Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 108423 και η διακήρυξη 

δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

21PROC008437284. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 17η Μαΐου 

2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 21η Μαΐου 

2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

 

 

 

 

 

Αρχικά η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 108423 

και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 

έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό πέντε (5) προσφορές,  ως ακολούθως:  

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

Ημερομηνία  & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14/05/2021 14:54:29 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 17/05/2021 15:22:31 

223547 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 14/05/2021 13:40:18 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 14/05/2021 14:49:21 

224796 Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 17/05/2021 09:52:37 

 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των εν λόγω προσφορών.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι 

(κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»,  με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους, από όλους τους συμμετέχοντες.  

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι  «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη, 

αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των σφραγισμένων φακέλων με την ένδειξη «Έντυπα Δικαιολογητικά 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς» κατ’ αύξοντα αριθμό, βάσει της κατάθεσής τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: 

 

1. Βενέτης Ιωάννης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αναπληρωτής 

Καθηγητής) 

Πρόεδρος 

2.  Μακρής Χρήστος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 

(Αναπληρωτής Καθηγητής) 

 Μέλος 

3.  Γιαννακόπουλος Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αναπληρωτής 

Καθηγητής) 

Μέλος 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β



Σελίδα 3 από 13 
 

Α/Α Οικονομικός φορέας Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 15363/18-05-2021 

2 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 15628/19-05-2021 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, αφού διαπίστωσαν ότι οι υπόλοιποι τρεις οικονομικοί φορείς δεν είχαν καταθέσει 

στο Kεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έντυπα Δικαιολογητικά 

Ηλεκτρονικής Προσφοράς», έθεσαν τις υπογραφές τους επί των δύο (2) σφραγισμένων φακέλων των ανωτέρω 

οικονομικών φορέων και ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και μονογραφής όλων των κατατιθέμενων 

εντύπων. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίασή της και να επανέλθει 

τη Τετάρτη 26/05/2021 & ώρα 12:00, για να συνεχίσει με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 12:30. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη & ώρα 

12:00, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) για την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

Η Επιτροπή προέβη σε αρχικό έλεγχο των έντυπων απαιτούμενων δικαιολογητικών και κατόπιν των ηλεκτρονικά 

κατατιθέμενων δικαιολογητικών, όπου διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα 

τα δικαιολογητικά τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. 

Κατόπιν προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2.1, 2.2.4 – 2.2.9, 2.4.1, 2.4.2. & 2.4.3.1 της εν λόγω διακήρυξης και διαπίστωσε τα 

εξής: 

α) ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ: 223547 - SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεν έχει καταθέσει στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» της προσφοράς του α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή pdf & β) την εγγύηση 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της διακ. 6/21. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2.4.6 (Λόγοι απόρριψης προσφορών) της διακ. 6/21 «H 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),……,», έκρινε ως μη 

αποδεκτή την προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα και δε θα προχωρήσει στην περαιτέρω αξιολόγησή της. 

β) ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ: 224796 - Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ δεν έχει 

καταθέσει στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» κανένα από τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται στο άρθρο 2.4.3.1 της διακ. 6/21, ήτοι α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή 

pdf , β) την εγγύηση συμμετοχής, γ) υπεύθυνη δήλωση και δ) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2.4.6 (Λόγοι απόρριψης προσφορών) της διακήρυξης 6/21 «H 

αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής 

προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),……,», έκρινε ως μη 

αποδεκτή την προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα και δε θα προχωρήσει στην περαιτέρω αξιολόγησή της. 

γ) οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς με 

Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ: 221543 - ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ: 223313 - MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ  

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β
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Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ: 220259 - ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ   

έχουν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής, σύμφωνα με τα 

απαιτούμενα στη διακ. 6/21, και ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ως αποδεκτές τις προσφορές τους και θα προβεί στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε την αξιολόγηση των προσφορών και αποφάσισε να επανέλθει την Δευτέρα 

31/05/2021  & ώρα 09:00, για να συνεχίσει με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων οι οποίοι είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15:00. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε τρίτη συνεδρίαση την 31η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 

09:00, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) για την αξιολόγηση των 

τεχνικών προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων οι οποίοι είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

Η Επιτροπή, αφού επεσήμανε ότι οι τεχνικές προσφορές των ανωτέρω οικονομικών φορέων είχαν κατατεθεί  σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.1, 2.4.2. της διακ. 6/21 και ότι επίσης είχαν κατατεθεί τα απαιτούμενα δείγματα, προχώρησε 

στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  

Λόγου του μεγάλου όγκου των κατατιθέμενων εγγράφων η Επιτροπή προχώρησε σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και με το 

πέρας της αξιολόγησης κατέγραψε ως κατωτέρω τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης για κάθε προσφερόμενο 

είδος.  

Για την ΟΜΑΔΑ 1 

 1.1. Καθισμάτων και ανεξάρτητων αντιπάνικ τραπεζιών για τα δύο μεγάλα αμφιθέατρα με τις καμπύλες 

βαθμίδες 

 1.2. Καθισμάτων με ενσωματωμένο αντιπάνικ τραπέζι για τις αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου των 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

 1.3 Καθισμάτων με ενσωματωμένο αντιπάνικ τραπέζι για τις 5 αίθουσες διδασκαλίας του κτιρίου Οικονομικών 

Επιστημών 

κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 Ο οικονομικός φορέας «ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 221543 κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 

6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β



Σελίδα 5 από 13 
 

 Ο οικονομικός φορέας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259 κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 

της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή. Συγκεκριμένα: 

 Για την υποομάδα 1.1 

o Στην πρώτη γραμμή της σελ. 43 της Διακήρυξης  6/21 η έδρα του καθίσματος πρέπει «… Οι διαστάσεις της να είναι: 

πλάτος 39-44 cm, βάθος 35-40 cm.» ενώ στην σελ.2 παράγραφος Έδρα: γραμμές παραγράφου 6,7 της τεχνικής 

προσφοράς του οικονομικού φορέα (αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ … /Quote History (RFQ 108423)> Quote: 220259 (RFQ 

108423)   18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή signed.pdf) αναφέρεται ότι «…Οι διαστάσεις 

της είναι: πλάτος 49 cm, βάθος 44 cm. …». 

o Στην σελίδα 43 της Διακήρυξης  6/21, παράγραφος Ανεξάρτητο αναδιπλούμενο τραπέζι: γραμμές 13-15 πρέπει  

«…Ο μηχανισμός αναδίπλωσης πρέπει να λειτουργεί με σύστημα διπλών αλουμινένιων βραχιόνων τοποθετημένων στα 

πόδια του τραπεζιού (τέσσερις βραχίονες συνολικά για κάθε επιφάνεια εργασίας, τοποθετημένους από δύο σε κάθε 

πόδι)…» ενώ στην σελ.3 γραμμές 11-13 της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα (αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ … 

/Quote History (RFQ 108423)> Quote: 220259 (RFQ 108423)   18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Αναλυτική Τεχνική 

Περιγραφή signed.pdf) αναφέρεται ότι «…Ο μηχανισμός αναδίπλωσης λειτουργεί με σύστημα διπλών μεταλλικών 

βραχιόνων τοποθετημένων στα πόδια του τραπεζιού (τέσσερις βραχίονες συνολικά για κάθε επιφάνεια εργασίας, 

τοποθετημένους από δύο σε κάθε πόδι) …». Η Επιτροπή διαπίστωσε τον μεταλλικό χαρακτήρα σε επιθεώρηση του 

δείγματος συστήματος καθίσματος και τραπεζιού που προσκομίσθηκε. 

 Για την υποομάδα 1.2 

o Στην σελίδα 45, παράγραφος Έδρα: γραμμές 7,8 της Διακήρυξης 6/21 για τον μηχανισμό ανάκλησης πρέπει «… O 

μηχανισμός ανάκλησης της έδρας να αποτελείται από αλουμινένιο κυτίο, διαμορφωμένο σε καλούπι όπου μέσα να 

περιέχονται κρυμμένα τα ελατήρια και ο υπόλοιπος μηχανισμός.» ενώ στην σελ.4 παράγραφος Μηχανισμός 

ανακλισης της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα (αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ … /Quote History (RFQ 108423)> 

Quote: 220259 (RFQ 108423)   18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή signed.pdf) αναφέρεται 

ότι «…Το κάθισμα είναι ανατομικής μορφής και η αναδίπλωση του γίνεται αυτόματα και αθόρυβα, με μηχανισμό 

(antipanic) o οποίος επαναφέρει το κάθισμα από την οριζόντια θέση, σε κάθετη θέση. Ο μηχανισμός αποτελείται από 

ατσάλινο κυτίο, διαμορφωμένο σε καλούπι όπου μέσα περιέχονται κρυμμένα τα ελατήρια και ο υπόλοιπος μηχανισμός.. 

…». 

 Για την υποομάδα 1.3 

o Στην σελίδα 47 της Διακήρυξης 6/21 αλλά και στη Διόρθωση της Διακ. 6/21, με ΑΔΑΜ: 21PROC008488545 η οποία 

δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19/04/2021, γίνεται λόγος για τον μηχανισμό ανάκλησης, συγκεκριμένα «… O 

μηχανισμός ανάκλησης για κάθε έδρα να αποτελείται από ένα κεντρικό αλουμινένιο (για λόγους αθόρυβης λειτουργίας) 

κυτίο, διαμορφωμένο σε καλούπι όπου μέσα να περιέχονται κρυμμένα τα ελατήρια και ο υπόλοιπος μηχανισμός. Η 

στήριξή του να γίνεται στην μπάρα και στο κέντρο της έδρας και όχι στα κάθετα πόδια..» ενώ στην σελ.7 παράγραφος 

Μηχανισμος ανακλισης της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα (αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ … /Quote History 

(RFQ 108423)> Quote: 220259 (RFQ 108423)   18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή 

signed.pdf) αναφέρεται ότι «Το καθισμα είναι ανατομικης μορφης και η αναδιπλωση του γινεται αυτοματα και 

αθορυβα,με μηχανισμο (antipanic) o οποιος επαναφερει το καθισμα από την οριζοντια θεση ,σε καθετη θεση.Ο 

μηχανισμος απότελειται από ατσαλινο κυτιο, διαμορφωμενο σε καλουπι οπου μεσα περιεχονται κρυμμενα τα ελατηρια 

και ο υπολοιπος μηχανισμος. Η στηριξη του μηχανισμου γινεται στην κεντρικη μπαρα στο κεντρο του καθισματος.» 

Για την ΟΜΑΔΑ 2 

Τραπέζια για τις αίθουσες συνεδριάσεων των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ και 

πληροφορικής 

κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
                                                       Οικονομικός φορέας 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β



Σελίδα 6 από 13 
 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 Ο οικονομικός φορέας «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ» με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 223313 κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου 

κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259 κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 

της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή.  

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 58 της Διακήρυξης 6/21 ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι «Θα κατατεθούν τεχνικά 

εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

μηχανημάτων.» αλλά και στην σελίδα 59 της Διακήρυξης 6/21 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  και 

ΓΕΝΙΚΑ αναφέρεται ότι «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά: 3. Prospectus και 

χρωματολόγιο όλων των ειδών.» ενώ ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει σχετικό  Prospectus και χρωματολόγιο. 

Για την ΟΜΑΔΑ 3 

κάθισμα με αντιπάνικ αναλόγιο 

κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 Ο οικονομικός φορέας «ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 221543 κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 

6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ» με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 223313 κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου 

κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259 κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 

της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή.  

Συγκεκριμένα, στην σελίδα 51 της Διακήρυξης 6/21 αναφέρονται οι διαστάσεις «Διαστάσεις (χωρίς το αναλόγιο):  Συνολικές 

διαστάσεις καθίσματος: 50cm(πλάτος) Χ 56cm(βάθος)  Ύψος πλάτης από το έδαφος : 80,5cm Ύψος έδρας από το έδαφος: 45cm 

Διαστάσεις έδρας: 46,5Χ48cm Διαστάσεις πλάτης: 45Χ30cm Σε όλες τις διαστάσεις επιτρέπεται απόκλιση -+ 5%» ενώ στην σελ.12 

της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα (αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ … /Quote History (RFQ 108423)> Quote: 220259 (RFQ 

108423)   18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή signed.pdf) αναφέρεται ότι «Διαστάσεις (χωρίς το 

αναλόγιο): Συνολικές διαστάσεις καθίσματος: 50cm(πλάτος) Χ 56cm(βάθος)  Ύψος πλάτης από το έδαφος : 83cm   Ύψος έδρας από 

το έδαφος: 48cm   Διαστάσεις έδρας: 46,5Χ48cm   Διαστάσεις πλάτης: 45Χ37cm» με το Ύψος έδρας από το έδαφος: 48cm να 

υπερβαίνει το 5% όριο (47,25) και το Διαστάσεις πλάτης: 45Χ37cm να υπερβαίνει το 5% όριο (Χ31,5). 

Για την ΟΜΑΔΑ 4 

Podium desk 

κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

Α/Α  Οικονομικός φορέας 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β



Σελίδα 7 από 13 
 

ΕΣΗΔΗΣ 

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 Ο οικονομικός φορέας «ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 221543 κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 

6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259 κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 

της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή.  

Συγκεκριμένα, στην σελίδα 58 της Διακήρυξης 6/21  ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι «Θα κατατεθούν τεχνικά 

εγχειρίδια (prospectus) από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

μηχανημάτων.» αλλά και στην σελίδα 59 της Διακήρυξης 6/21 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  και 

ΓΕΝΙΚΑ αναφέρεται ότι «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά: 3. Prospectus και 

χρωματολόγιο όλων των ειδών.» ενώ ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει σχετικό  Prospectus και χρωματολόγιο. 

Για την ΟΜΑΔΑ 5 

καθίσματα για αίθουσες συνεδριάσεων 

κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 Ο οικονομικός φορέας «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ» με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 223313 κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου 

κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259 κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 

της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή.  

Συγκεκριμένα, στην σελίδα 55 της Διακήρυξης 6/21 ζητούνται: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ   Το κάθισμα να διαθέτει και να 

προσκομισθούν τα ακόλουθα πιστοποιητικά ΕΝ16139, ΕΝ 1022, ΕΝ 1728 CLASS 1IM και ANSI/BIFMA M7.1-2011»  ενώ 

στην σελ.17 της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα (αρχείο στο ΕΣΗΔΗΣ … /Quote History (RFQ 108423)> 

Quote: 220259 (RFQ 108423)   18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή signed.pdf) αναφέρεται μόνο 

ότι «Το κάθισμα διαθέτει πιστοποιητικό ΕΝ16139.». Επίσης δεν προσκομίζεται κανένα από τα προηγούμενα πιστοποιητικά. 

Για την ΟΜΑΔΑ 6 

6.1. Τραπέζια αίθουσας φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

6.2. Καθίσματα αίθουσας φοιτητών Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 

κατέθεσαν προσφορές οι κάτωθι οικονομικοί φορείς: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β
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220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 Ο οικονομικός φορέας «MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ» με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 223313 κατέθεσε τεχνική προσφορά σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ 

τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259 κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 

της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή. Συγκεκριμένα, 

 Για την υποομάδα 6.1 

o στην σελίδα 58 της διακήρυξης 6/21 ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται ότι «Θα κατατεθούν τεχνικά εγχειρίδια 

(prospectus) από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων 

μηχανημάτων.» αλλά και στην σελίδα 59 της διακήρυξης 6/21 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  και 

ΓΕΝΙΚΑ αναφέρεται ότι «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά: 3. Prospectus και 

χρωματολόγιο όλων των ειδών.» ενώ ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει σχετικό  Prospectus και 

χρωματολόγιο. 

 Για την υποομάδα 6.2 

o στην σελίδα 57 της διακήρυξης 6/21 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ αναφέρεται ότι «Το κάθισμα να αποτελείται 

από …….., το ενιαίο κέλυφος έδρας –πλάτης και τα μπράτσα.» και παρακάτω ότι  «Το ενιαίο κέλυφος έδρας πλάτη να 

είναι κατασκευασμένο από συγκολλητή ξυλεία λουστραρισμένη σε χρώμα οξιάς , δρυς ή λευκό.  Επάνω στο ενιαίο ξύλινο 

κέλυφος να τοποθετείται ενιαίο μαξιλάρι έδρας - πλάτης επενδεδυμένο με βραδύκαυστο ύφασμα και το οποίο θα αφήνει 

ορατό περιμετρικά το ξύλινο κέλυφος.» ενώ στην σελ.21,22 της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα (αρχείο 

στο ΕΣΗΔΗΣ … /Quote History (RFQ 108423)> Quote: 220259 (RFQ 108423)   18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - 

Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή signed.pdf) και συγκεκριμένα στο prospectus δεν ικανοποιείται κανένα από τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Για την ΟΜΑΔΑ 7 

Πάγκοι Υπολογιστικού κέντρου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

κατέθεσε προσφορά ο κάτωθι οικονομικός φορέας: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

 Ο οικονομικός φορέας «ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259 κατέθεσε τεχνική προσφορά η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές 

της Διακήρυξης 6/21 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης, συνέταξε το παρόν ενιαίο πρακτικό, το οποίο 

θα κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία 

να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

Κατόπιν η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές - είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών - έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, μόνο ως προς τις ομάδες για τις οποίες έχουν κριθεί αποδεκτές 

σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος Πρακτικού. 

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β
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   Βενέτης Ιωάννης                            Μακρής Χρήστος                       Γιαννακόπουλος Νικόλαος 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

«Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών 

για τα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» 

Συνήλθε την 15η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15 π.μ., στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας 

& Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 613/12863/22-04-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΔ5Υ469Β7Θ-ΗΟΩ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 

όλων των οικονομικών προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών για τα νέα κτίρια των Τμημάτων 

Οικονομικού και Μηχανικών Η/Υ» (Αρ. Διακ.:  6/21) καθώς και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές - είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος 

αυτών - έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης (σύμφωνα με το Πρακτικό 1 - 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών).  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη διακήρυξη 6/21 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής : 

• Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 108423 και η 

διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

21PROC008437284. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 17η Μαΐου 

2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 21η Μαΐου 

2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. 

• Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 6/21, συνέταξε ενιαίο πρακτικό 

(Πρακτικό 1), το οποίο κοινοποίησε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, 

προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών, ώστε να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων των 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές - είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών - έκρινε πλήρη 

1. Βενέτης Ιωάννης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αναπληρωτής Καθηγητής) Πρόεδρος 

2.  Μακρής Χρήστος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Αναπληρωτής 

Καθηγητής) 

 Μέλος 

3.  Γιαννακόπουλος Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Αναπληρωτής Καθηγητής) Μέλος 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β
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και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, μόνο ως προς τις ομάδες για τις οποίες έχουν κριθεί 

αποδεκτές οι τεχνικές τους προσφορές σύμφωνα με το Πρακτικό 1. 

• Η Επιτροπή (σύμφωνα με το Πρακτικό 1) έκρινε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς: 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

 

είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη Διακήρυξη 6/21 και οι τεχνικές τους 

προσφορές είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών, πληρούσαν τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Διακήρυξης. Ως εκ τούτου, κρίθηκαν αποδεκτές είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και θα συμμετάσχουν στην 

οικονομική αξιολόγηση ως προς τις ομάδες για τις οποίες έχουν κριθεί αποδεκτές οι τεχνικές τους προσφορές σύμφωνα με 

το Πρακτικό 1 

β) οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

223547 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

224796 Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 

 

δεν είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην εν λόγω Διακήρυξη και ως εκ 

τούτου η προσφορά τους κρίθηκε ως μη αποδεκτή και κατά συνέπεια δε θα αξιολογηθεί η οικονομική τους προσφορά. 

• Ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 15η/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:15 

και ειδοποιήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», όλοι οι συμμετέχοντες 

οικονομικοί φορείς. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 

των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές όλων των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον 

η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους από όλους τους συμμετέχοντες.  

Η Επιτροπή, αφού επεσήμανε ότι οι οικονομικοί φορείς  

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

221543 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

223313 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

220259 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β
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α) είχαν καταθέσει τις οικονομικές τους προσφορές ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 

6/21 & 

β) είχαν καταθέσει οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της σύμβασης ανά ομάδα 

όπως καθορίζεται στο Παράρτημα – Μέρος Β της διακήρυξης 6/21, τις κατέταξε ως εξής: 

                                                                   Πίνακας Κατάταξης  

Οικονομικός φορέας ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4 ΟΜΑΔΑ 5 ΟΜΑΔΑ 6 ΟΜΑΔΑ 7 

ALAB GLOBAL   308.504,00           - 35.280,00 (2ος)   7.751,80        -         -         - 

MAR ΠΗΧΑΣ          -   33.800,00 18.300,00 (1ος)          -   17.850,00   27.907,00         - 

ΓΑΚΟΣ          -           -           -         -           -           -   2.310,00 

Οι τιμές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν την προσφερόμενη τιμή κάθε οικονομικού φορέα για το σύνολο 

των τεμαχίων όλων των ειδών κάθε ομάδας χωρίς ΦΠΑ.  

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης έκρινε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα MAR 

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 223313) για την «ΟΜΑΔΑ 3, ΑΡΘΡΟ 3.1 

κάθισμα με αντιπάνικ αναλόγιο» είναι ασυνήθιστα χαμηλή καθώς βρίσκεται στο 50,83% του προϋπολογισμού της 

συγκεκριμένης ομάδας (όπως αναγράφεται στη σελ 61 διακ. 6/21) και ότι πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.δ της Διακήρυξης 6/21 και το άρθρο 88 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ζητήθηκε στις 

16/06/2021, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με το κόστος και 

την τιμή του είδους 3.1 Κάθισμα με αντιπάνικ αναλόγιο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21/06/2021. 

Οι διευκρινίσεις του οικονομικού φορέα MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ δόθηκαν, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 17/06/2021 και το αρχείο είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης έκρινε τις διευκρινήσεις του οικονομικού φορέα 

επαρκείς. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη  

α) τους όρους της Διακήρυξης 6/21, τη Διόρθωση της Διακ. 6/21 με ΑΔΑΜ: 21PROC008488545, η οποία δημοσιεύτηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ στις 19/04/2021 και την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 640/13897/28-04-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με 

ΑΔΑΜ: 21PROC008548572, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 28-04-2021 

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,  

γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, όπως αποτυπώνονται 

στο Πρακτικό 1  

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών όπως αποτυπώνονται παραπάνω 

ε) τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον οικονομικό φορέα MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 223313) ως προς την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του για την «ΟΜΑΔΑ 3, ΑΡΘΡΟ 3.1 κάθισμα με 

αντιπάνικ αναλόγιο» και οι οποίες κρίθηκαν επαρκείς 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

1ο . την μη αποδοχή της προσφοράς των οικονομικών φορέων  

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

223547 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

224796 Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β



Σελίδα 12 από 13 
 

για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και Τεχνικών Προσφορών) 

2ο . την μη αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259  ως προς  τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6 για τους 

λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

Τεχνικών Προσφορών) 

3ο . την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων ως προς τις κάτωθι ομάδες σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Πρακτικό  1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 

Προσφορών), ήτοι 

 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 221543) για τις 

ομάδες 1, 3, 4 

 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 223313) για τις ομάδες 2, 3, 5, 6 

 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259) για την ομάδα 

7 

4ο . την αποδοχή των οικονομικών προσφορών ανά ομάδα των ανωτέρω τριών συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στον Πίνακα Κατάταξης 

5ο . την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα των κάτωθι οικονομικών φορέων  

 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 221543) για τις 

ομάδες 1, 4 

 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 223313) για τις ομάδες 2, 3, 5, 6 

 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259) για την ομάδα 

7 

6ο . αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τους προσωρινούς 

αναδόχους να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης 

της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 &  3.2 της Διακήρυξης 

6/21 και την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 640/13897/28-04-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με ΑΔΑΜ: 

21PROC008548572. 

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 

Βενέτης Ιωάννης Μακρής Χρήστος Γιαννακόπουλος Νικόλαος 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

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

1ο . την μη αποδοχή της προσφοράς των οικονομικών φορέων  

Α/Α  

ΕΣΗΔΗΣ 
Οικονομικός φορέας 

223547 SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

224796 Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΒΕΕ 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β



Σελίδα 13 από 13 
 

για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) 

2ο . την μη αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259  ως προς  τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 

6 για τους λόγους που αναφέρονται στο Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) 

3ο . την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων ως προς τις κάτωθι ομάδες σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό  1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

Τεχνικών Προσφορών), ήτοι 

 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

221543) για τις ομάδες 1, 3, 4 

 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 223313) για τις ομάδες 

2, 3, 5, 6 

 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259) 

για την ομάδα 7 

4ο . την αποδοχή των οικονομικών προσφορών ανά ομάδα των ανωτέρω τριών συμμετεχόντων οικονομικών 

φορέων σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στον Πίνακα Κατάταξης 

5ο . την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα των κάτωθι οικονομικών φορέων  

 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 221543) 

για τις ομάδες 1, 4 

 MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 223313) για τις ομάδες 2, 

3, 5, 6 

 ΓΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 220259) για 

την ομάδα 7 

6ο . αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τους προσωρινούς 

αναδόχους να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 

2.2.9.2 &  3.2 της Διακήρυξης 6/21 και την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 640/13897/28-04-2021 Απόφαση του 

Πρυτανικού Συμβουλίου με ΑΔΑΜ: 21PROC008548572.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     

 
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                         

 

            

                        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

ΑΔΑ: ΡΨΚΝ469Β7Θ-99Β
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