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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

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

Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 

δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» με Αριθμό Διακήρυξης 15/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.  2046/3820/20080/23.06.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό  1 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 του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

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

Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τα συστήματα 

αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» με 

Αριθμό Διακήρυξης 15/21, το οποίο έχει ως ακολούθως:     

……………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 1 

Συνήλθε την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 936/14934/13-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΑ0469Β7Θ-9ΑΝ) Απόφαση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για την αξιολόγηση των προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τα συστήματα αδιάλειπτης 

παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», με Αρ. Διακήρυξης 

15/21. 

Η εν λόγω Διακήρυξη (προϋπολογισμός 58.912,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

(ΑΔΑΜ: 21PROC008567102) και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών στις 07/05/2021. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 28η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

Ελλάδος 15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

Ελλάδος 12:00. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. Πανταζή Αθηνά, Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (Υπάλληλος ΙΔΑΧ), Πρόεδρος 

2. Ορκοπούλου Πολυξένη, Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λογισμικού (Υπάλληλος ΙΔΑΧ), Μέλος 

3. Γκίνης Δημήτριος, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (Μόνιμο Προσωπικό), Μέλος 

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 25η Ιουνίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1141/20401 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Επιτροπής, η Πρόεδρος παρέλαβε από το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Προμηθειών, 

Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών Αχαΐας) την 

προσφορά τεσσάρων (4) οικονομικών φορέων και κήρυξε στις 12:00 την έναρξη της διαδικασίας. Παρόντες στη διαδικασία 

ήταν οι κ.κ. Κόρδας Θεόδωρος (ΑΔΤ: Φ 439848, Υ.Α. Πατρών) και Καραβίδας Ανδρέας (ΑΔΤ: ΑE 233870, Υ.Α. Πατρών 

Αχαΐας), εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών DYNACOMP A.E.B.E. (Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. 

Νο. 458) και Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (με το από 24/05/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου) αντίστοιχα, εταιρείες οι οποίες 

συμμετείχαν με προσφορά στον διαγωνισμό. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ήταν παρόντες κατά το άνοιγμα των φακέλων 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών και αποχώρησαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 

 Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ OIKONOMIKOY ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. 15964/21-05-2021 

2 DYNACOMP A.E.B.E. 16696/27-05-2021 

3 ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 16921/28-05-2021 

4 Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 16998/28-05-2021 

 

Η Επιτροπή, αφού μονόγραψε τους φακέλους, ξεκίνησε τη διαδικασία αποσφράγισης (κυρίως φάκελοι, φάκελοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής & φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς) και μονογραφής όλων των έντυπων φακέλων και των 

εγγράφων. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφησαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής, 

προκειμένου να γίνει η αποσφράγισή τους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.  

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2.4.3.1 της εν λόγω Διακήρυξης και διαπίστωσε ότι: 

 Για τους οικονομικούς φορείς με Α/Α: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. 

2. DYNACOMP A.E.B.E. 

3. ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. 

4. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

 

τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ήταν ορθά και πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη. 

 

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και να συνεδριάσει εκ νέου την Τετάρτη, 2 

Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στη μεγάλη αίθουσα της Συγκλήτου. 

Η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11:30 μ.μ. 

 

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

Συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στη μεγάλη αίθουσα της 

Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 936/14934/13-05-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΙΑ0469Β7Θ-9ΑΝ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, για την αξιολόγηση των 

προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και 

υλικών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του 

Πανεπιστημίου Πατρών», με Αρ. Διακήρυξης 15/21. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών των παραπάνω οικονομικών 

φορέων, οι οποίοι είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα δικαιολογητικά συμμετοχής και διαπίστωσε ότι: 

Ο οικονομικός φορέας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. κατέθεσε προσφορά για το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(ΟΜΑΔΑΣ) Β, ήτοι Ομάδα Συσσωρευτών, η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω 

διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

ΑΔΑ: 6ΡΛΩ469Β7Θ-502
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Ο οικονομικός φορέας DYNACOMP A.E.B.E. κατέθεσε προσφορά για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) 

Α και Β, ήτοι Ομάδα APC και Ομάδα Συσσωρευτών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή 

επεσήμανε ότι στα έντυπα του φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» που έχουν κατατεθεί, 

δεν συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση των καινούργιων και αμεταχείριστων ανταλλακτικών της ΟΜΑΔΑΣ Α’ για 

τουλάχιστον δύο (2) έτη, όπως ορίζει το άρθρο «2. Υλικά – Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΜΑΔΑ Α’» του Παραρτήματος 

Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

αποφάσισε, προκειμένου να προβεί στην ορθή και αξιοκρατική αξιολόγηση της προσφοράς του, να ζητηθούν 

διευκρινίσεις από τον εν λόγω οικονομικό φορέα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) του νέου άρθρου 102 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Νόμου 4782/2021 και β) του άρθρου «2. Υλικά – Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΟΜΑΔΑ Α’» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (σελ.43) 

«Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα φέρουν εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών».  

Ο οικονομικός φορέας ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. κατέθεσε προσφορά για όλα τα είδη του 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΟΜΑΔΑΣ) Β, ήτοι Ομάδα Συσσωρευτών, η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

εν λόγω διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 

Ο οικονομικός φορέας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κατέθεσε προσφορά για το σύνολο των  ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΩΝ) Α 

και Β, ήτοι Ομάδα APC και Ομάδα Συσσωρευτών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή 

επεσήμανε ότι στα έντυπα του φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» που έχουν 

κατατεθεί, δεν συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση των καινούργιων και αμεταχείριστων ανταλλακτικών της ΟΜΑΔΑΣ 

Α’ για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Επιπλέον, στα έντυπα του Φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής 

Προσφοράς» που έχουν κατατεθεί, δεν συμπεριλαμβάνεται εγγύηση δύο (2) ετών για τους προσφερόμενους 

συσσωρευτές 12V-6ΑΗ και 12V-5ΑΗ, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται από έγγραφη βεβαίωση του οίκου των 

συσσωρευτών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε, προκειμένου να προβεί στην ορθή και αξιοκρατική 

αξιολόγηση της προσφοράς του, να ζητηθούν διευκρινίσεις από τον εν λόγω οικονομικό φορέα κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων: α) του νέου άρθρου 102 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Νόμου 4782/2021, β) 

του άρθρου «2. Υλικά – Τεχνικές Προδιαγραφές ΟΜΑΔΑ Α’» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (σελ.43) «Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα φέρουν 

εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, και γ) του άρθρου «4.1 Πίνακας Συμμόρφωσης» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή 

Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (σελ. 46). 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και να ζητήσει τις ως άνω διευκρινίσεις από τους 

οικονομικούς φορείς DYNACOMP A.E.B.E. και Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.. Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου την 

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. 

Η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11:30 π.μ.. 

 

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

 

Συνήλθε σε τρίτη συνεδρίαση την 23η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στη μικρή αίθουσα της 

Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 936/14934/13-05-2021 

(ΑΔΑ:ΩΙΑ0469Β7Θ-9ΑΝ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να εξετάσει 

τις διευκρινίσεις των οικονομικών φορέων DYNACOMP A.E.B.E. και Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. επί των «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για 

τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου 

Πατρών», με Αρ. Διακήρυξης 15/21. Παρόντες στη διαδικασία ήταν οι κ.κ. Κόρδας Θεόδωρος (ΑΔΤ: Φ 439848, Υ.Α. 

Πατρών) και Καραβίδας Ανδρέας (ΑΔΤ: ΑE 233870, Υ.Α. Πατρών Αχαΐας), εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών 

DYNACOMP A.E.B.E. (Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Σ. Νο. 458) και Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. (με το από 24/05/2021 

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου) αντίστοιχα, εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν με προσφορά στον διαγωνισμό. Οι 

εκπρόσωποι των εταιρειών ήταν παρόντες κατά το άνοιγμα των φακέλων των Οικονομικών προσφορών και αποχώρησαν 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Ο οικονομικός φορέας B. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. κοινοποίησε επιστολή με τις απαραίτητες διευκρινίσεις στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις 14/06/2021 κατόπιν της από 14/06/2021 σχετικής 

πρόσκλησης από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η Πρόεδρος και τα Μέλη, αφού μελέτησαν ενδελεχώς τη διευκρινιστική επιστολή αυτού, την αποδέχτηκαν ομόφωνα 

και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς. 

Ο οικονομικός φορέας DYNACOMP A.E.B.E. κοινοποίησε επιστολή και υπεύθυνη δήλωση με τις απαραίτητες 

διευκρινίσεις στην Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω κατάθεσης κλειστού φακέλου στο Κεντρικό Πρωτόκολλο με Αρ. Πρωτ. 

19198 στις 15/06/2021 κατόπιν της από 14/06/2021 σχετικής πρόσκλησης από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η Πρόεδρος και τα Μέλη, αφού μελέτησαν ενδελεχώς τα διευκρινιστικά έγγραφα αυτού, τα αποδέχτηκαν ομόφωνα 

και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς. 
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Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε και στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών.  

Τα Μέλη της Επιτροπής αφού μονόγραψαν τα σχετικά έγγραφα των οικονομικών φορέων, διαπίστωσαν ότι οι 

παραπάνω οικονομικοί φορείς: 

(α) είχαν καταθέσει την οικονομική τους προσφορά ορθώς, πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη με 

Αριθμό 15/21 

(β) είχαν καταθέσει οικονομική προσφορά, η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της εν λόγω Διακήρυξης, ως εξής: 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚ

ΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

(24%) (€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚ

ΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

(24%) (€) 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & 

Γ. Ο.Ε. 

 

 

DYNACOMP A.E.B.E. 

ACE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΙΣΧΥΟΣ Μ. Ε.Π.Ε. 

 

Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. 

Προσφο-

ρά χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Προσφο-

ρά με 

ΦΠΑ (€) 

Προσφο-

ρά χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Προσφoρά 

με ΦΠΑ 

(€) 

Προσφο-

ρά χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Προσφο-

ρά με 

ΦΠΑ (€) 

Προσφο-

ρά χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

Προσφο-

ρά με 

ΦΠΑ (€) 

ΟΜΑΔ

Α 

Α΄/AP

C 

35.700,00 44.268,00 - - 32.708,00 40.557,92 - - 34.984,00 43.380,16 

ΟΜΑΔ

Α 

Β΄/ΣΥ

ΣΣΩΡ

ΕΥΤΕ

Σ 

 

11.810,00 

 

14.644,40 

 

6.087,70 

 

7.548,75 

 

6.992,50 

 

8.670,70 

 

6.313,05 

 

7.828,18 

 

8.849,25 

 

10.973,07 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της Οικονομικής Προσφοράς η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: 

(α) τη Διακήρυξη με Αριθμό 15/21,  

(β) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Διαγωνισμό, 

(γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και Οικονομικής  Προσφοράς όπως 

αποτυπώνονται ανωτέρω 

 

Εισηγείται 

 

1ον την αποδοχή των Οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. και DYNACOMP 

A.E.B.E. 

2ον την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων  

 Του οικονομικού φορέα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. για την Ομάδα Β, ήτοι Συσσωρευτές, σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα, με συνολική προσφερόμενη τιμή 7.548,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Του οικονομικού φορέα DYNACOMP A.E.B.E. για την Ομάδα Α, ήτοι APC, σύμφωνα με τον παραπάνω 

πίνακα, με συνολική προσφερόμενη τιμή 40.557,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

3ον Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης ενστάσεων, να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & 

Γ. Ο.Ε. και DYNACOMP A.E.B.E. να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της 

Διακήρυξης  με Αριθμό 15/21. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

ΑΔΑ: 6ΡΛΩ469Β7Θ-502
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H Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

Πανταζή Αθηνά Ορκοπούλου Πολυξένη 

 

Γκίνης Δημήτριος  

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

 

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

1ον την αποδοχή των Οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. και 

DYNACOMP A.E.B.E. 

2ον την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων  

 Του οικονομικού φορέα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. για την Ομάδα Β, ήτοι Συσσωρευτές, σύμφωνα με 

τον παραπάνω πίνακα, με συνολική προσφερόμενη τιμή 7.548,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Του οικονομικού φορέα DYNACOMP A.E.B.E. για την Ομάδα Α, ήτοι APC, σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα, με συνολική προσφερόμενη τιμή 40.557,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

3ον Εάν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης ενστάσεων, να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε. και DYNACOMP A.E.B.E. να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης  με Αριθμό 15/21. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     

 
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                         

 

            

                        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

ΑΔΑ: 6ΡΛΩ469Β7Θ-502


		2021-06-25T16:46:09+0300
	Patra
	Christos Bouras


		2021-06-25T17:06:54+0300
	Athens




