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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 2 & 3 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης στα πλαίσια της Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τη «Συντήρηση – αποκατάσταση 

βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης / θέρμανσης),   αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων 

διαιρούμενου τύπου, ψυκτικών θαλάμων και υπερκαταψυκτών των εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών, διάρκειας 24 μηνών» (Αριθ. Διακ. 28/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11976/15.09.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 46/16.09.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας σύναψης σύμβασης Άνω των Ορίων για τη 

“Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής”, με αριθ. Διακήρυξης 

30/20, σύμφωνα με το Πρακτικό Κλήρωσης, όπως αυτό καταρτίστηκε σε συνέχεια της δημόσιας κλήρωσης (ν. 

4024/2011, άρθρο 26), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 

π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως παρακάτω:  

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2   

(Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών )  

Συνήλθε την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πατρών  (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3172/22-07-2021 (ΑΔΑ:94ΠΩ469Β7Θ-ΕΥ1) Απόφαση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών , οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

«Συντήρηση –αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων κλιματισμού (ψύξης / θέρμανσης),  αυτόνομων 

κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου, ψυκτικών θαλάμων και υπερκαταψυκτών των εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών, διάρκειας 24 μηνών», με αριθ. Διακήρυξης 28/21 και κρίθηκαν ως αποδεκτές σύμφωνα με το 

Πρακτικό 1. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Σπυρόπουλος Γεώργιος, Π.Ε Μηχανικών, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων , Πρόεδρος 

 

2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής , Τμ. Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μέλος 

 

3. Ντάσιος Ανδρέας, Τ.Ε. Μηχανικών ,Τμήμα Μελετών, 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 

 

 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 134567. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  20:00 μ.μ. και η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 29η  Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Σύμφωνα με το Πρακτικό 1 κρίθηκαν ως αποδεκτές οι παρακάτω τέσσερις προσφορές : 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

ΜΕΛΚΑΤ Α.Ε. 234732 

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 234324 

ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 234056 

ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 233565 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 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, 2.2.4 – 2.2.9.2, 2.4.2. & 2.4.3.1 

της εν λόγω διακήρυξης και  διαπίστωσε ότι: 

 Για τον οικονομικό φορέα ΜΕΛΚΑΤ Α.Ε, τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν ορθά και πλήρη , σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη και συνεπώς η Επιτροπή έκρινε ως αποδεκτή την  προσφορά του. 

 Για τον οικονομικό φορέα ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ , τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν ορθά 

και πλήρη , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη και συνεπώς η Επιτροπή έκρινε ως αποδεκτή την  

προσφορά του. 

 Για τον οικονομικό φορέα ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ , τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν ορθά και πλήρη , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη και συνεπώς η 

Επιτροπή έκρινε ως αποδεκτή την  προσφορά του 

 Για τον οικονομικό φορέα ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής ήταν ορθά και πλήρη , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη και συνεπώς η Επιτροπή έκρινε 

ως αποδεκτή την  προσφορά του. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των Τεχνικών προσφορών και των 

τεσσάρων οικονομικών φορέων. 

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έκρινε ομόφωνα  

Αποδεκτές τις παρακάτω ΤΡΕΙΣ (3) τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων με: 

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 234732 ΜΕΛΚΑΤ Α.Ε. 

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 234324      ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ  

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 234056    ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

αφού διαπίστωσε ότι είχαν υποβάλει Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη με αριθμό 28/21 

και τη κείμενη νομοθεσία. 

      Μη  αποδεκτή την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα με : 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 233565  ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

αφού διαπιστώθηκε ότι: 

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη (σελ. 62- ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 

«3. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να έχει εκτελέσει τα τελευταία τρία (3) έτη, τουλάχιστον μία (1) σύμβαση διάρκειας 

μεγαλύτερης του ενός (1) έτους σε ανάλογη έκταση εγκαταστάσεων και αντίστοιχο τεχνικό αντικείμενο με προϋπολογισμό 

δημοπράτησης άνω των 120.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.). Για την απόδειξη της εμπειρίας, ο υποψήφιος ανάδοχος 
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υποχρεούται να προσκομίσει στο στάδιο υποβολής της προσφοράς του, τουλάχιστον μία αντίστοιχη βεβαίωση καλή 

εκτέλεσης, η οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση του τεχνικού αντικειμένου ή θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραρτήματα 

(σύμβαση, τεχνική περιγραφή διακήρυξης). Οι Βεβαιώσεις θα αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των 

περιγραφόμενων εργασιών (αντικείμενο καθώς και περιλαμβανόμενες εγκαταστάσεις) και θα προσδιορίζουν αν 

περατώθηκαν κανονικά (χωρίς παρατηρήσεις) καθώς και την αναθέτουσα αρχή (δημόσιος φορέας ή ιδιωτικός φορέας). 

Στην περίπτωση που οι περιγραφόμενες εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε Δημόσιους φορείς, αυτές θα αποδεικνύονται με 

βεβαιώσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που οι περιγραφόμενες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στον 

Ιδιωτικού Τομέα, αυτές θα αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα (ιδιωτικά συμφωνητικά εφορίας ή τιμολόγια 

παροχής υπηρεσιών).» 

 

ο οικονομικός φορέας στις συμβάσεις που κατάθεσε, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ανάλογης έκτασης εγκαταστάσεων 

ή και, το απαιτούμενο όριο σύμβασης άνω των 120.000,00 €. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 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” του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

      Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 14:00.                             

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη 

Σπυρόπουλος Γεώργιος    Κωνσταντόπουλος Γεώργιος                           Ντάσιος Ανδρέας 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3  

(Αξιολόγησης Οικονομικών  Προσφορών )  

Συνήλθε την 15η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:30 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πατρών  (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3172/22-07-2021 (ΑΔΑ:94ΠΩ469Β7Θ-ΕΥ1) Απόφαση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών , των οικονομικών 

φορέων των οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές  έκρινε ορθά και πλήρη, σύμφωνα με τους 

όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 28/21 καθώς και σύμφωνα με το Πρακτικό 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών).   

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Σπυρόπουλος Γεώργιος, Π.Ε Μηχανικών, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων , Πρόεδρος 

 

2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής , Τμ. Ηλεκτρ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μέλος 

 

3. Ντάσιος Ανδρέας, Τ.Ε. Μηχανικών ,Τμήμα Μελετών, Μέλος 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 28/21, 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 ΕΣΗΔΗΣ 134567. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  20:00 μ.μ. και η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 29η  Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Σύμφωνα με το Πρακτικό 2 κρίθηκαν ως αποδεκτές οι παρακάτω τρεις προσφορές : 
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Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

ΜΕΛΚΑΤ Α.Ε. 234732 

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 234324 

ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 234056 

 

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι και οι τρεις παραπάνω  οικονομικοί φορείς : 

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

28/21,  

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

Παράρτημα Ι της διακήρυξης 28/21  ως εξής: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΗ ΜΗ 

ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α ΣΕ € 

ΜΕΛΚΑΤ Α.Ε 234732 343.800,00 

         ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ 

             ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΙΚΕ 
234324 332.500,00 

ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
234056 455.200,00 

 

Κατόπιν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη α) τη Διακήρυξη 28/21, β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης, γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 

Προσφορών, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 2 και δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς, 

όπως εδώ αποτυπώνονται 

Εισηγείται: 

1ο. Tην αποδοχή των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό των κάτωθι 

οικονομικών φορέων: 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ:  234732 ΜΕΛΚΑΤ ΑΕ  

 A/A ΕΣΗΔΗΣ:  234324  ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ και 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ:   234056  ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

2ο. Tην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα:  

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 

3ο. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα:  

Με A/A ΕΣΗΔΗΣ: 234324  ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 



Σελίδα 5 από 5 
 

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  της Διακήρυξης 28/21 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη 

Σπυρόπουλος Γεώργιος    Κωνσταντόπουλος Γεώργιος                           Ντάσιος Ανδρέας 

……………………………………………………………………………………………. 

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

1ο. Tην αποδοχή των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό των 

κάτωθι οικονομικών φορέων: 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ:  234732 ΜΕΛΚΑΤ ΑΕ  

 A/A ΕΣΗΔΗΣ:  234324  ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ και 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ:   234056  ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

2ο. Tην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα:  

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 

3ο. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα:  

Με A/A ΕΣΗΔΗΣ: 234324  ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 

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  της Διακήρυξης 28/21. 

 

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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