
1

ΠΡΟΣ:- Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
              Ε ν τ α υ θ α 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού 3 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων 
Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Πατρών στα campuses Ρίου και Αγρινίου» Διακ. 24/21.

Σχετ.: α) Το υπ’ αριθ. 25030/2.11.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης.
           β) Η υπ’ αριθ. 10622/09.09.2021 απόφαση της υπ’ αριθ. 45/09.09.2021 συνεδρίασης του 
Πρυτανικού Συμβουλίου.
  
Σε συνέχεια του ως άνω α) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθ. 
193/4.11.2021 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 3 Πρακτικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ως άνω Πρακτικού, 
που αφορά στην Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω 
των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη 
(Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στα 
campuses Ρίου και Αγρινίου» Διακ. 24/21, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

Συνήλθε την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ 

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

Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1050/17976/03-06-2021 Απόφαση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του οικονομικού φορέα ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ  

τα οποία υπεβλήθησαν και σε σφραγισμένο φάκελο  με αρ. πρωτ. Π.Π. 18356/07-10-2021 στο πλαίσιο 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Αρμόδια: κ. Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλ.: 2610 969039, 969025
E-mail:syglitos@upatras.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στα campuses Ρίου και 

Αγρινίου», συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και  στην 

αξιολόγηση των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (Διακ. 24/21).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1. Κοροντζής Δημήτριος Τμήμα Μελετών (Π.Ε. Μηχανολόγων 
Μηχανικών) Πρόεδρος

2. Βαρώτσος Αντώνιος Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Ηλ/γος Μηχ/κός 
Τ.Ε.) Μέλος

3. Κανδρής Χαράλαμπος Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Ηλ/γος Μηχ/κός 
Τ.Ε.) Μέλος

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 

διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 

αποσφραγιστούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του οικονομικού φορέα.

Επίσης η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του φακέλου, και αφού 

μονόγραψαν όλες τις σελίδες των σχετικών εγγράφων προέβησαν στην αξιολόγησή τους και από τον 

έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος με την 

επωνυμία «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» έχει καταθέσει το σύνολο των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3.2: Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης , Διακήρυξη 24/21, και κρίνει 

απαραίτητη την επικαιροποίηση α) ασφαλιστική ενημερότητας β) Φορολογικής ενημερότητας και γ) 

ΜΕΕΠ. Η εν λόγω εταιρεία θα ειδοποιηθεί μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ για την 

επικαιροποίηση των δικαιολογητικών.

Ο πρόεδρος λύνει την συνεδρίαση της επιτροπής

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

…………………………………

Συνήλθε εκ νέου την 27η/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 η Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του ανωτέρω οικονομικού 

φορέα που κατατέθηκαν στην «επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και διαπίστωσε πως καλύπτουν τους όρους 

της Διακήρυξης 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων 

Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Πατρών στα campuses Ρίου και Αγρινίου» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ICON GROUP 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, με το ποσό των 61.854,48 € χωρίς ΦΠΑ / 76.699,55 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή

              Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη  

     Κοροντζής Δημήτριος                                 Βαρώτσος Αντώνιος               Κανδρής Χαράλαμπος

Επίσης, σε συνέχεια των ως άνω α΄ και β’  σχετικών η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή 

της, αποφάσισε ομόφωνα την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την «Έκδοση 

Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στα campuses Ρίου και Αγρινίου» στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» ο οποίος προσέφερε την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με το ποσό των 61.854,48 

€ χωρίς ΦΠΑ / 76.699,55 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

     Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

          
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση: 
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού 
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
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ΑΔΑ:99ΗΨ469Β7Θ-ΑΓ3
Πάτρα, 09/09/2021

Αρ. Πρωτοκολλου:10622

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

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 
Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της 
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς 
υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στα campuses Ρίου 
και Αγρινίου» (Αριθ. Διακήρυξης 24/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10222/09.09.2021  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της 
Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 45/09.09.2021 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 Κάτω των Ορίων για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη 
(Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στα campuses 
Ρίου και Αγρινίου» (Αριθ. Διακήρυξης 24/21), τα οποία έχουν ως ακολούθως:

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 
Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων 
Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στα campuses 
Ρίου και Αγρινίου»

Συνήλθε την 1η/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος 
όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με βάση 
την υπ΄ αριθ. αρίθμ.  πρωτ. 1050/17976/03-06-2021) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 60ΙΖ468Β7Θ-Λ73, 
προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ανοικτή 

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 9η Σεπτεμβρίου 2021
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Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Έκδοση Υπεύθυνων 
Δηλώσεων Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών 
στα campuses Ρίου και Αγρινίου» στα πλαίσια της αρ. Διακήρυξης 24/21 με συνολικό προϋπολογισμό 130.000,00 € 
συμπ. Φ.Π.Α 24%.

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 133630 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008689023. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 25η Ιουνίου 2021, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 1η Ιουλίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1. Κοροντζής Δημήτριος, Τμήμα Μελετών (Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών), Πρόεδρος 

2. Ντάσιος Ανδρέας, Τμήμα Μελετών (Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.), Μέλος 

3. Κανδρής Χαράλαμπος, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.), 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, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  
133630 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 
αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό τέσσερις (4) προσφορές, ως ακολούθως: 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Α/Α Συστήματος 
Προσφοράς

Ημερομηνία & ώρα υποβολής 
προσφοράς

1 RENEL IKE 230834 24/06/2021 13:33:55

2 SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 231380 25/06/2021 11:41:24

3 ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 231569 25/06/2021 15:09:33

4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 231949 25/06/2021 17:47:28

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

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 διαπιστευτήρια 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», 
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους, από όλους τους συμμετέχοντες. 

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη, 
αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των έντυπων προσφορών, ως ακολούθως:

Α/Α Οικονομικός Φορέας Αριθμός Πρωτ. Ημερομηνία

1 SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 20441-28/06/2021

2 ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ 20614-29/06/2021

3 RENEL IKE 20701-29/06/2021

Η επιτροπή ενημερώθηκε από την αναθέτουσα αρχή ότι ο οικονομικός φορέας ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, δεν έχει αποστείλει έγχαρτο φάκελο. 

Αφού ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων φακέλων των 
οικονομικών φορέων που είχαν υποβάλλει τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» σε έντυπη μορφή, 
ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και μονογραφής όλων των κατατιθέμενων εντύπων.

Κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής διαπίστωσε ότι οι ως άνω οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει ορθώς 
και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Διακήρυξης 24/21. Επίσης διαπίστωσε πως 
έχει κατατεθεί ηλεκτρονική εγγυητική επιστολής συμμετοχής από τον οικονομικό φορέα ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, συνεπώς δεν χρειάζεται έγχαρτος φάκελος.

Η επιτροπή συνεχίζει την αξιολόγηση όλων των τεχνικών προσφορών που είχαν κατατεθεί στα πλαίσια της εν λόγω 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Η προσφορά του οικονομικού φορέα RENEL IKE με A/A ΕΣΗΔΗΣ 230834, κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή, διότι 
πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

2. Η προσφορά του οικονομικού φορέα SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με 
A/A ΕΣΗΔΗΣ 231380, κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή διότι πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη.

3. Η προσφορά του οικονομικού φορέα ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ με A/A ΕΣΗΔΗΣ 231569, 
κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή διότι  πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Διακήρυξη.

4. Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
με A/A ΕΣΗΔΗΣ 231949, κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή διότι  πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης, 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 των οικονομικών προσφορών, ώστε να προβεί στην 
οικονομική αξιολόγηση των  οικονομικών φορέων που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, για τις ομάδες που 
πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Διακήρυξης 24/21.

 Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης
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        Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη

   Κοροντζής Δημήτριος          Ντάσιος Ανδρέας Κανδρής Χαράλαμπος

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 
Κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς 
υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στα campuses Ρίου και Αγρινίου» 
(Αρ. Διακήρυξης 24/21).

Συνήλθε την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 
Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία 
συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1050/17976/03-06-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 
60ΙΖ468Β7Θ-Λ73, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν 
στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την «Έκδοση Υπεύθυνων Δηλώσεων Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) προς υποβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Πατρών στα campuses Ρίου και Αγρινίου», συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και  στην αξιολόγηση των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 
Προσφορών (Διακ. 24/21). 

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 133630 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008689023. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 25η Ιουνίου 2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 1η 
Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 24/21, συνέταξε το ενιαίο πρακτικό, 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 των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, ώστε να 
προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

 Ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 31η/08/2021 και ώρα 11:00 π.μ. και 
ειδοποιήθηκαν, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», όλοι οι ανωτέρω προσφέροντες οικονομικοί φορείς.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1. Κοροντζής Δημήτριος Τμήμα Μελετών (Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών) Πρόεδρος
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2. Βαρώτσος Αντώνιος Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.) Μέλος

3. Κανδρής Χαράλαμπος Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.) Μέλος

Περαιτέρω η Επιτροπή είχε κρίνει δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές των κάτωθι συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων ως εξής (Πρακτικό 1):

Α/Α Οικονομικός Φορέας
Α/Α Συστήματος Προσφοράς, 
Ημερομηνία & ώρα υποβολής 

προσφοράς

1 RENEL IKE 230834-24/06/2021 13:33:55 Αποδεκτή

2
SUSTCHEM ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ

231380-25/06/2021 11:41:24 Αποδεκτή

3 ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΙΚΕ 231569-25/06/2021 15:09:33 Αποδεκτή

4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 231949-25/06/2021 17:47:28 Αποδεκτή

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 διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων.

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 
πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους από όλους τους συμμετέχοντες. 
Η Επιτροπή, αφού επεσήμανε ότι έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες οικονομικές προσφορές από τους συμμετέχοντες όπως 
αναφέρονται ανωτέρω, εν συνεχεία προέβη στην αξιολόγησή τους.

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς:
α) έχουν καταθέσει τις οικονομικές τους προσφορές ορθώς και πλήρεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 
24/21.
β) δεν υπέρβαιναν τον προϋπολογισμό της Ομάδας της Διακήρυξης 24/21, στην οποία συμμετείχαν.
Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: α) τους όρους της Διακήρυξης 24/21, β) το 
νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,  γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, όπως αποτυπώθηκαν στο Πρακτικό 1 και δ) τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Οικονομικών Φορέων που προκρίθηκαv της Τεχνικής αξιολόγησης:

1ο. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα στο 
παρόν πρακτικό:
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Α/Α Οικονομικός 
Φορέας

Α/Α Συστήματος 
Προσφοράς

Προσφερόμενη τιμή χωρίς 
ΦΠΑ σε €

Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 
σε €

1

RENEL IKE 230834 104.835,00 129.995,40

2 SUSTCHEM 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

231380 75.998,00 94.237,52

3 ICON GROUP 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
231569 61.854,48 76.699,55

4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ

231949 97.500,00 120.900,00

2ο. την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του παρακάτω οικονομικού φορέα:

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 221244, ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ  με τιμή προσφοράς 61.854,48 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.699,55 € με Φ.Π.Α. 24%).                                                                                                                                                                                                  

3ο. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον προσωρινό  ανάδοχο 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης 24/21.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης  διέκοψε τη συνεδρίασή της.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης

       Ο Πρόεδρος                                                                                              Τα Μέλη

       Κοροντζής Δημήτριος                                           Βαρώτσος Αντώνιος                 Κανδρής Χαράλαμπος

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

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

1ο. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων του παρακάτω πίνακα σύμφωνα με 
τα ως άνω  αναφερόμενα στο 2ο  πρακτικό:

Α/Α Οικονομικός Α/Α Συστήματος Προσφερόμενη τιμή χωρίς Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 
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Φορέας Προσφοράς ΦΠΑ σε € σε €

1

RENEL IKE 230834 104.835,00 129.995,40

2 SUSTCHEM 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ

231380 75.998,00 94.237,52

3 ICON GROUP 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ
231569 61.854,48 76.699,55

4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ

231949 97.500,00 120.900,00

2ο. την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του παρακάτω οικονομικού φορέα:

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 221244, ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ  με τιμή προσφοράς 61.854,48 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.699,55 € με Φ.Π.Α. 24%).                                                                                                                                                                                                  

3ο. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον προσωρινό  
ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2: Πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης 
24/21.

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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