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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την 

κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021 (Αρ. 

Διακ.:  45/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 29802/16.11.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 56/18.11.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του  1ου  Πρακτικού (Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Προσκόμισης Εγγυήσεων Συμμετοχής) της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των 

αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2021 (Αρ. Διακ. 45/21), το οποίο 

έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσκόμισης Εγγυήσεων Συμμετοχής στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

 «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού»  

για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών  

για το έτος 2021 

Συνήλθε την 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

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

ανασυγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 26106/05-11-2021ΟΕ (ΑΔΑ: ΩΘ7Σ469Β7Θ-ΒΞΞ) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

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

Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου 

Πατρών για το έτος 2021 (Αρ. Διακ.:  45/21) καθώς και στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών 

Προσφορών. 

Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 138357 και η διακήρυξη 

δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

21PROC009307797. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 8η 

Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 

12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. 

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 
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

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 138357 

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

είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα είκοσι εννέα (29) προσφορές. 

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

περιεχόμενο των εν λόγω προσφορών.  

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» και 

«Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως ορίζει το άρθρο 3.1.1 της Διακήρυξης 45/21. 

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, προέβη σε αρίθμηση των 

φακέλων των έντυπων προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, βάσει της κατάθεσής τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει 

εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έντυπα 

Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικής Προσφοράς» σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 45/21 εκτός από τον οικονομικό 

φορέα ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Α/Α προσφοράς: 245542). 

Κατόπιν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των είκοσι οκτώ (28)  σφραγισμένων 

φακέλων και ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και μονογραφής όλων των κατατιθέμενων εντύπων. 

Αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε, αρχικά εξέτασε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2.1α της εν λόγω διακήρυξης 

την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, για όλες τις 

προσφορές που είχαν κατατεθεί. Από την εν λόγω διαδικασία προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Α/Α προσφοράς: 245542) είχε καταθέσει εγγύηση 

συμμετοχής στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» του 

διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ όμως δεν είχε καταθέσει  την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής μέχρι την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών ούτε είχε αναρτήσει μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό 

στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να 

ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στο άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 

45/21. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης διέκοψε τη διαδικασία αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς 

και α) τους όρους της Διακήρυξης 45/21 και ειδικά τα άρθρο 2.4.2.5 και 3.1.2.1α της Διακήρυξης 45/21 β) το νομικό 

πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης  

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Α/Α προσφοράς: 245542) ως απαράδεκτης λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης 

πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής. 

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 

   Κουζούδης Δημήτριος                                  Ράμφος  Αλέξιος                            Ρήγκου Μαρία 

1. Κουζούδης Δημήτριος Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αναπληρωτής Καθηγητής) Πρόεδρος 

2.  Ράμφος  Αλέξιος Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών  

( Αναπληρωτής Καθηγητής) 

 Μέλος 

3.  Ρήγκου Μαρία Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

 (Επίκουρη Καθηγήτρια) 

Μέλος 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την απόρριψη της 

προσφοράς του οικονομικού φορέα ΡΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ (Α/Α προσφοράς: 245542) ως απαράδεκτης λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρωτότυπης 

εγγύησης συμμετοχής.   

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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