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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 - Τεχνικών 

Προσφορών) και 2 (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την «Προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού, εργαστηρίου σεισμολογίας 

Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθμό Διακήρυξης 38/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13461/21.09.2021  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της Επιτροπής  

Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 47/23.09.2021 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 της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού 

εξοπλισμού, εργαστηρίου σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών» (Αριθμ. Διακ. 38/21), τα οποία έχουν ως 

ακολούθως: 

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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής  

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

«Προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού, εργαστηρίου σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Συνήλθε την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στη μεγάλη αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 602/12852/22-04-2021 (ΑΔΑ:Ψ4Δ2469Β7Θ-ΞΦ7) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και 

Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού, εργαστηρίου 

σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών», (Αρ. Διακ. 38/21). 

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, ΑΔΑΜ:21PROC009042472 (προϋπολογισμού 92.628,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έλαβε 

τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 136248. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 18:00 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 11:00. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

 

1. Παλιάτσας Δημήτριος  Τμήμα Γεωλογίας (ΕΔΙΠ)  

  

 

Πρόεδρος 

2. Αβραμίδης Παύλος    Τμήμα Γεωλογίας (Αναπληρωτής Καθηγητής)  

  
 

Μέλος 

3. Ηλιόπουλος Ιωάννης  Τμήμα Γεωλογίας (Αναπληρωτής Καθηγητής)  
 

Μέλος 

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 136248 

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

έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό μία (1) προσφορά,  ως ακολούθως:  

 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

Ημερομηνία  & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

GEOBIT IKE 238359 07/09/2021 11:06:01 

 

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

περιεχόμενό τoυς.  

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 διαπιστευτήριά 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» και 

«Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο μόνο από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

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

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση του ενός φακέλου της επιμέρους έντυπης προσφοράς του οικονομικού 

φορέα, “GEOBIT IKE” (ΑΡ.1) ο οποίος κατατέθηκε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 

ακολούθως: 

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Αρ. Πρωτοκόλλου & Ημερομηνία 

1 GEOBI IKE 10089/08-09-2021 

 

Αφού ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του σφραγισμένου έντυπου φακέλου, ξεκίνησε 

η διαδικασία αποσφράγισής του και μονογραφής της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και των λοιπών 

δικαιολογητικών. 

Κατά τον έλεγχο της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  διαπιστώθηκε ότι: 

 Ο οικονομικός φορέας “GEOBIT IKE” είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου 

Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία απαιτείται 

σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.2 - 2.4.3 της διακήρυξης 38/21 και την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

ΕΣΗΔΗΣ. 
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Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και επεσήμανε ότι ο οικονομικός φορέας 

“GEOBIT IKE” α) είχε καταθέσει δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και β) η κατατιθέμενη μη ηλεκτρονικής έκδοσης 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίσθηκε εγκαίρως στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών. 

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 συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 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. 

Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών προσφορών του ανωτέρω οικονομικού φορέα, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

διαπίστωσε ότι: 

 Ο οικονομικός φορέας “GEOBIT ΙΚΕ” (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 238359) είχε υποβάλλει ορθώς και πλήρως την Τεχνική 

Προσφορά για την Ομάδα 3 και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 38/21, συνέταξε το παρόν ενιαίο πρακτικό. Στη 

συνέχεια θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  του προσφέροντα, του οποίου την τεχνική προσφορά 

και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

      Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

    Παλιάτσας Δημήτριος Αβραμίδης Παύλος      Ηλιόπουλος Ιωάννης        

 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

«Προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού, εργαστηρίου σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Συνήλθε την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στη μεγάλη αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 602/12852/22-04-2021 (ΑΔΑ:Ψ4Δ2469Β7Θ-ΞΦ7) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

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

σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού, εργαστηρίου σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών», (Αρ. Διακ. 38/21). 

Η εν λόγω Διακήρυξη, ΑΔΑΜ: 21PROC009042472 (προϋπολογισμού 92.628,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έλαβε 

τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 136248. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα 

με τη Διακήρυξη η 8η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 11:00. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Παλιάτσας Δημήτριος  Τμήμα Γεωλογίας (ΕΔΙΠ)  

  

 

Πρόεδρος 

2. Αβραμίδης Παύλος    Τμήμα Γεωλογίας (Αναπληρωτής Καθηγητής)  
 

Μέλος 

3. Ηλιόπουλος Ιωάννης  Τμήμα Γεωλογίας (Αναπληρωτής Καθηγητής)  
 

Μέλος 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 38/21 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής: 
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 Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 136248 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009042472. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 8η Σεπτεμβρίου 2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 14η 

Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 11:00. 

 

 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 38/21, συνέταξε ενιαίο πρακτικό 

(Πρακτικό 1), ώστε εν συνεχεία να προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα των 

οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

 

 Η Επιτροπή, βάσει του Πρακτικού 1, έκρινε ότι ο οικονομικός φορέας «GEOBIT IKE» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 238359) 

είχε υποβάλλει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά του για την Ομάδα 3 

και ως εκ τούτου η προσφορά του κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή και θα συμμετάσχει στην οικονομική αξιολόγηση. 

Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του 

Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 136248 για την αξιολόγηση της Οικονομικής 

Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα του οποίου η Επιτροπή είχε κρίνει την προσφορά του ως αποδεκτή (Πρακτικό 1), 

ήτοι: 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

Ημερομηνία  & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

GEOBIT IKE 238359 07/09/2021 11:06:01 

 

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο παραπάνω οικονομικός φορέας: 

A. είχε καταθέσει την οικονομική του προσφορά για την Ομάδα 3 ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη Διακήρυξη 38/21 και 

 

B. είχε καταθέσει οικονομική προσφορά για την Ομάδα 3, η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται 

στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης 38/21, ως εξής: 

 

Α/Α 

Προσφέροντες 

Οικονομικοί 

Φορείς 

Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 

Προϋπολογι-

σθείσα Τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογι-

σθείσα Τιμή με 

ΦΠΑ 

Προσφερόμενη 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

Προσφερόμενη 

Τιμή με ΦΠΑ 

1 

 

GEOBIT IKE 

 

238359 74.700,00 € 
 

92.628,00 € 
74.646,00 € 

 

92.561,04 € 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: (α) τη Διακήρυξη 38/21, (β) το νομικό πλαίσιο 

που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, (γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1 και (δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

της Οικονομικής Προσφοράς 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα για την Ομάδα 3, του οποίου την προσφορά κρίνει 

αποδεκτή στο Πρακτικό 1 

 

2. την ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου: 

 

 Του οικονομικού φορέα «GEOBIT IKE» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 238359 
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3. να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «GEOBIT IKE» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 238359 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 38/21. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

    Παλιάτσας Δημήτριος Αβραμίδης Παύλος      Ηλιόπουλος Ιωάννης        

 

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

 

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

1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα για την Ομάδα 3, του οποίου την 

προσφορά κρίνει αποδεκτή στο Πρακτικό 1 

 

2. την ανάδειξη ως Προσωρινού Αναδόχου του οικονομικού φορέα «GEOBIT IKE» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

238359. 

 

3. να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «GEOBIT IKE» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 238359 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 38/21. 

 

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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