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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 

Τεχνικών Προσφορών) & 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για  την "Προμήθεια επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού 

επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών 

της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022", με αριθ. 

Διακ: 42/21. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16284/30.09.2021 έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της Επιτροπής  

Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 48/01.10.2021 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 και Αξιολόγησης για την «Προμήθεια επί συνδρομή 

συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την 

κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 

2022», (Αρ. Διακ. 42/21), τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών 

βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του 

Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022»,  (Αρ. Διακ. 42/21) 

 

Συνήλθε την 22α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στη μικρή  αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

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

συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθ. 10618/09.09.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε 

στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΦΖ469Β7Θ-Λ9Β, προκειμένου να προβεί στην Αποσφράγιση των Προσφορών, οι οποίες 

υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για «Προμήθεια 

επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για 

την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 

2022» με αριθμ. Διακ.: 42/21, με συνολικό προϋπολογισμό  67.332,00€ συμπ. Φ.Π.Α 24%. 

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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 22α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα  Τακτικά  Μέλη: 

 

1. Φραντζή Μαρία Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης  

(Μόνιμο Προσωπικό) 

Πρόεδρος 

2. Βασιλείου Γεωργία Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης 

 (Υπάλληλος ΙΔΑΧ) 

  Αν.Μέλος 

 

3. Μανιά Θεοδώρα Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Βιβλιοθήκη)  Μέλος 

 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού έλεγξε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των προσφορών, ομόφωνα 

αποφάσισε ότι για το εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές, τις οποίες αρίθμησε ως κατωτέρω, 

βάσει Α/Α κατάθεσης στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.  

1 INTEROPTICS A.E.E. 12430/17.09.2021 

2 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL 12741/20.09.2021 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εν συνεχεία προχώρησε στη διαδικασία αποσφράγισης μονογράφοντας αρχικά τους 

σφραγισμένους φακέλους και εν συνεχεία τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, 

καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονταν σε αυτούς.  

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

τοποθετήθηκαν σε νέο φάκελο, ο οποίος, αφού μονογράφηκε και αυτός, σφραγίστηκε από το Τμήμα Προμηθειών, 

Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, προκειμένου να αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, 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 της εν λόγω Διακήρυξης και διαπίστωσε τα εξής: 

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «INTEROPTICS A.E.E.», κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή . 

2. Η προσφορά του οικονομικού φορέα «EBSCO INFORMATION SERVICES SRL»,  κρίνεται ομόφωνα  μη 

αποδεκτή διότι σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1 δεν είχε καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην 

οποία θα έπρεπε να δηλώνει: 

 

 έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως τους όρους της παρούσης Διακήρυξης (αναφέρονται ο αριθμός της 

Διακήρυξης, η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών & ο τίτλος της σύμβασης),  

 η προσφορά μου ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας 

(αποσφράγισης προσφορών) του Διαγωνισμού, 

 τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομιθεί είναι αληθή. 

  να αναγράφεται ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο θα είναι σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στους γενικούς και ειδικούς όρους - υποχρεώσεις αναδόχου. 
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής η Επιτροπή, προέβη  στον έλεγχο και στην 

αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα  «INTEROPTICS A.E.E.» . Κατά τον έλεγχο της Τεχνικής 

Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα 

«INTEROPTICS A.E.E.» κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή διότι : πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν 

λόγω διακήρυξης. 

 

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

Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1. της διακήρυξης 42/21, συνέταξε το παρόν ενιαίο πρακτικό. Στη 

συνέχεια θα προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα, του οποίου η τεχνική προσφορά και 

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

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 

 

Φραντζή Μαρία Βασιλείου Γεωργία 

 

Μανιά Θεοδώρα 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Αποσφράγιση Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επί συνδρομή 

συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την κάλυψη 

των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022»,  (Αρ. 

Διακ. 42/21) 

 

Συνήλθε την 22α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στη μικρή  αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

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

συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθ. 10618/09.09.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε 

στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΦΖ469Β7Θ-Λ9Β,  προκειμένου να προβεί στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, η 

οποία υποβλήθηκε για την «Προμήθεια επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του 

Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022», (Αρ. Διακ. 42/21). 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 22α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ..  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Φραντζή Μαρία Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης  

(Μόνιμο Προσωπικό) 

Πρόεδρος 

2. Βασιλείου Γεωργία Διεύθυνση Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης 

 (Υπάλληλος ΙΔΑΧ) 

 Αν. Μέλος 

 

3. Μανιά Θεοδώρα Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Βιβλιοθήκη)  Μέλος 

 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 42/21 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής: 
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Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1. της Διακήρυξης 42/21, συνέταξε ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό 1), 

ώστε εν συνεχεία να προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος του οποίου τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 

 

Η Επιτροπή, βάσει του Πρακτικού 1, έκρινε: 

Ο οικονομικός φορέας «INTEROPTICS A.E.E.», είχε υποβάλλει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 

την Τεχνική Προσφορά του και ως εκ τούτου η προσφορά του κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή και θα συμμετάσχει στην 

οικονομική αξιολόγηση. 

Εν συνεχεία αφού μονόγραψε τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, προέβη στην αποσφράγιση του.   

    

A/A ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΑΘΕΤΗΣ 

(ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  

ΜΟΡΦΗ 

Προϋπολογισθείσα 

Δαπάνη σε €  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Προσφερόμενη  

Τιμή σε € 

(Χωρίς Φ.Π.Α) 

 Ν  Οκτώ (8) συνδρομές σε ηλεκτρονική μορφή  

1 
ANNEE  

PHILOLOGIQUE 

BREPOLS 

PUBLISHERS 

INTERNET-

STANDARD 

LICENSE-3 SIM 

USERS 

800,00 724,97 

2 

JOURNAL AND  

HIGHLY CITED  

DATA (JCR &  

ESI ON THE 

 INCITES 

 PLATFORM) 

 EDITION 2021 

CLARIVATE 

ANALYTICS 

INTERNET 

SITE LICENSE 
4.400,00 4.390,00 

3 MATHSCINET 

AMERICAN 

MATHEMATICAL 

SOCIETY 

INTERNET 

SITE LICENSE 
14.150,00 13.500,00 

4 WEB DEWEY OCLC 
INTERNET 

2-9 SIM USERS 
900,00 880,00 

5 WEB OF SCIENCE 
CLARIVATE 

ANALYTICS 

INTERNET 

SITE LICENSE 
20.400,00 20.350,00 

6 

JSTOR (ARTS & 

SCIENCES I, ARTS 

 & SCIENCES II, 

LIFE SCIENCES1) 

JSTOR 
INTERNET 

SITE LICENSE 
4.900,00 4.577,00 

7 

FINDBIZ (χωρίς 

αναλυτικούς  

ισολογισμούς) 

ICAP 
INTERNET 

2 SIM USERS 
1.050,00 945,00 
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8 
THE MIT PRESS 

JOURNALS 
MIT PRESS 

INTERNET 

SITE LICENSE 
7.700,00 7.000,00 

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 54.300,00 52.366,97 

Σύνολο (με ΦΠΑ) 67.332,00 64.935,04 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: (α) τη Διακήρυξη 42/21, (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 και (δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

της οικονομικής προσφοράς καθώς επίσης και ότι, ως κριτήριο κατακύρωσης του τρέχοντος Διαγωνισμού είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «INTEROPTICS A.E.E.», του οποίου την 

προσφορά είχε κρίνει αποδεκτή στο Πρακτικό 1, 

2. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «INTEROPTICS A.E.E.», ως Προσωρινού Αναδόχου για την «Προμήθεια επί 

συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για 

την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 

2022», 

3. να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «INTEROPTICS A.E.E.», 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 42/21. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 

 

Φραντζή Μαρία 

 

Βασιλείου Γεωργία 

 

 

Μανιά Θεοδώρα 

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

 

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

1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «INTEROPTICS A.E.E.», του οποίου 

την προσφορά είχε κρίνει αποδεκτή στο Πρακτικό 1, 

 

2. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «INTEROPTICS A.E.E.», ως Προσωρινού Αναδόχου για την 

«Προμήθεια επί συνδρομή συλλογών ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού υλικού και 

ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου 

Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» σύμφωνα με το Πρακτικό 2, 
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3. να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «INTEROPTICS A.E.E.», 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 42/21. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     

 
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                                              

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Πάτρα, 01/10/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 16950
	AkrivesAntigrafo: 


