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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικ
ών Προσφορών) και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπή
ς Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω τ
ων Ορίων για την «Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Προστασίας των υποδ
ομών της Πανεπιστημιούπολης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.» (αριθ. διακ.: 26/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4083/27.07.2021  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της Επιτροπή
ς  Διενέργειας  & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 41/29.07.2021 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 στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου 
Συστήματος Προστασίας των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.» 
(αριθ. διακ.: 26/21), τα οποία έχουν ως ακολούθως:

…………………………………………………………………………………………………………………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών στα πλαίσια της 
Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Προστασίας των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης 
Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.»

Συνήλθε την 01η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 
Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1055/17981/03.06.2021 Απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΨΧΩ469Β7Θ-ΟΗΩ) Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 
Ορίων για την «Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Προστασίας των υποδομών της 
Πανεπιστημιούπολης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.» με αριθ. διακ. 26/21.
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Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 133577 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008688451. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 25η Ιουνίου 2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01η Ιουλίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Τακτικά Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.: 

1. Κατσαμπάνη Ολυμπία, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. – Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Πρόεδρος)
2. Τσιλίρη Ευσταθία, Μόνιμη Υπάλληλος – Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Φύλαξης (Μέλος)
3. Καραβατσέλου Ευανθία, ΕΔΙΠ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 

(Μέλος)

Αρχικά, η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
συστημικό αύξοντα αριθμό: 133577. Έπειτα, διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά, ως 
ακολούθως:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. 
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΟΧ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

231771 25/06/2021 13:12:12

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης επεσήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς δεν ήταν 
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος και το Μέλος της Επιτροπής, οι οποίοι 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 αποσφραγιστεί η προσφορά. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε. Συγκεκριμένα, αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος 
(κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 

Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, αυτός 
θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της 
προσφοράς.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση κατά αύξοντα αριθμό του φακέλου της επιμέρους έντυπης προσφοράς του 
οικονομικού φορέα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (αριθ. 1), βάσει της κατάθεσής του 
στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑ: ΩΦΤ5469Β7Θ-Γ4Θ
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1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΟΧ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20491/28.06.2021

Η Πρόεδρος επεσήμανε στα μέλη της Επιτροπής ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία απαιτούνταν σύμφωνα με το 
άρθρο 2.4.2.5 της Διακήρυξης 26/21. 

Κατόπιν, η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του σφραγισμένου έντυπου φακέλου και 
ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισής του και μονογραφής της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής καθώς επίσης των 
λοιπών δικαιολογητικών. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
επεσήμανε ότι ο οικονομικός φορέας είχε καταθέσει: 

A. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και 
B. εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 

«Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της 
Διακήρυξης 26/21. 

Κατόπιν, η Επιτροπή 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, 2.4.2 και 2.4.3.1 της εν λόγω Διακήρυξης και 
διαπίστωσε ότι: 

 ο οικονομικός φορέας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 231771 έχει καταθέσει 
ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του προαναφερθέντα 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, ο οποίος είχε καταθέσει ορθώς και πλήρως τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής. 

Κατά την αξιολόγηση η Πρόεδρος και τα Μέλη διαπίστωσαν ότι ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει Τεχνική Προσφορά, 
η οποία είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.1, 2.4.2. & 2.4.3.2 της Διακήρυξης 26/21 περί της «Επέκτασης και 
Αναβάθμισης του υφιστάμενου Συστήματος Προστασίας των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Πατρών από κλοπές, 
βανδαλισμούς, κλπ.» και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης 26/21, 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 της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς. 
Κατόπιν, η Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα, του οποίου τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά – είτε στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής – έκρινε πλήρη και σύμφωνα 
με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΔΑ: ΩΦΤ5469Β7Θ-Γ4Θ
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Κατσαμπάνη Ολυμπία Τσιλίρη Ευσταθία Καραβατσέλου Ευανθία

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς στα πλαίσια της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Προστασίας των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης 
Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.»

Συνήλθε την 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 
Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1055/17981/03.06.2021 Απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ: ΡΨΧΩ469Β7Θ-ΟΗΩ), προκειμένου να προβεί στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς η οποία υπεβλήθηκε στα πλαίσια της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Επέκταση και Αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος 
Προστασίας των υποδομών της Πανεπιστημιούπολης Πατρών από κλοπές, βανδαλισμούς, κλπ.» με αριθ. διακ. 26/21 
καθώς επίσης στην αξιολόγηση αυτής εφόσον τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά του οικονομικού 
φορέα έκρινε ορθά και πλήρη σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 26/21 Διακήρυξης καθώς επίσης με 
το Πρακτικό 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών).

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Τακτικά Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.: 

4. Κατσαμπάνη Ολυμπία, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. – Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Πρόεδρος)
5. Τσιλίρη Ευσταθία, Μόνιμη Υπάλληλος – Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης & Φύλαξης (Μέλος)
6. Καραβατσέλου Ευανθία, ΕΔΙΠ (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 

(Μέλος)

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 26/21 Διακήρυξη καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω 
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής:

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 133577 και δημοσιεύθηκε νομίμως 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
21PROC008688451. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 
25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ήταν η 01η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, η 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της υπ’ αριθ. 26/21 Διακήρυξης, 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 
της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ώστε να προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του 
προσφέροντα του οποίου τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά – είτε στο σύνολό τους ή σε 
μέρος αυτών – έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Η Επιτροπή, βάσει του Πρακτικού 1, έκρινε ότι:

A. ο οικονομικός φορέας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
231771 είχε καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην υπ’ αριθ. 26/21 
Διακήρυξη και η τεχνική του προσφορά πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής. Ως εκ τούτου, 
κρίθηκε αποδεκτή και θα συμμετάσχει στην οικονομική αξιολόγηση.

ΑΔΑ: ΩΦΤ5469Β7Θ-Γ4Θ
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Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς ορίστηκε η 21η Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ. Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» ειδοποιήθηκε ο προσφέρων οικονομικός φορέας, ήτοι:

 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 231771

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος και το Μέλος της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια 
τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) προκειμένου να αποσφραγιστεί η προσφορά του ανωτέρω 
οικονομικού φορέα. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία η οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Η Επιτροπή, αφού επεσήμανε ότι έχει κατατεθεί η αντίστοιχη προσφορά από τον οικονομικό φορέα που αναφέρεται πιο 
πάνω, εν συνεχεία προέβη σε αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς εφόσον η Επιτροπή είχε κρίνει την προσφορά 
του ως αποδεκτή (Πρακτικό 1).

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε πως ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 231771:

A. έχει καταθέσει την οικονομική του προσφορά ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ 
αριθ. 26/21 Διακήρυξη και

B. έχει καταθέσει οικονομική προσφορά, η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. 
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 

231771)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 24% ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ. 24% ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 24% ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ. 24% ΦΠΑ

79.700,00 € 90.148,00 € 69.430,00 € 86.093,20 €

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: (α) την υπ’ αριθ. 26/21 Διακήρυξη, (β) το νομικό 
πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, (γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1 και (δ) τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο παρόν Πρακτικό, του κάτωθι 
οικονομικού φορέα:

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 231771

2. την ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου του οικονομικού φορέα: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. 
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

3. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα: 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 231771 να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή σε αυτόν, 
τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της υπ’ αριθ. 26/21 Διακήρυξης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

Κατσαμπάνη Ολυμπία Τσιλίρη Ευσταθία Καραβατσέλου Ευανθία

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

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

1.  την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο ως άνω  Πρακτικό 2, 
του οικονομικού φορέα: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
231771.

2. την ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου του οικονομικού φορέα: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. 
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

3. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον οικονομικό 
φορέα: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 231771 να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της υπ’ 
αριθ. 26/21 Διακήρυξης.

4.

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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