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

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 
Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» (Αρ. Διακ. 29/21).

Σχετ.: α) Το υπ’ αριθ. 22291/21.10.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο Πρακτικό 3 της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
           β) Η υπ’ αριθ. 14208/23.9.2021 απόφαση της υπ’ αριθ. 47/23.9.2021 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 Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής 
Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων 
Α/Α και Β/Α» (Αρ. Διακ. 29/21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

Ελέγχου των «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» και κατακύρωσης Αποτελεσμάτων 
στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α 
και Β/Α»

(Αρ. Διακ. 29/21)

Συνήλθε την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα 
Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 3168/22-
07-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΙΙ469Β7Θ-ΞΘ1) Απόφαση του Πρυτανικού, προκειμένου να προβεί στον 
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έλεγχο των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια 
και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» (Αρ. Διακ. 29/21).

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

1. Τσιλίρη Ευσταθία ΤΕ Μηχανικών, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Αποθήκης, 
Κίνησης & Φύλαξης

 Πρόεδρος

2. Χατζηνικολάου Θεοδόσης ΠΕ Μηχανικών, Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Μελετών & 
Εκτέλεσης Έργων

      Μέλος

3. Καρακάσης Κλεομένης ΠΕ Μηχανικών, Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών

      Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη διακήρυξη 29/21 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω 
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής :

• με την υπ’ αρ. πρωτ. 14208/23-09-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Πατρών είχαν αναδειχθεί ως προσωρινοί ανάδοχοι οι κάτωθι οικονομικοί φορείς:
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα 2η 
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες 1η και 3η

• με τις υπ΄αρ. πρωτ. 14362/24-09-2021 και 14535/24-09-2021 αντίστοιχα, οι ανωτέρω προσωρινοί 
ανάδοχοι προσκλήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή στις 24/09/2021, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, να καταθέσουν, εντός 10 ημερών, τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη 
29/21 «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»
• τα μέλη της Επιτροπής, έλαβαν γνώση, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ στις 29/09/2021 και 04/10/2021 αντίστοιχα, για την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των ανωτέρω οικονομικών φορέων σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF
• στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών δεν κατατέθηκαν κλειστοί φάκελοι με 
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.
Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι 

Α) ο προσωρινός ανάδοχος με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 - ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει καταθέσει ορθώς και πλήρως τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα στα άρθρα 3.2 και 2.2.9.2 και στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης 29/21

Β) ο προσωρινός ανάδοχος με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έχει καταθέσει ορθώς και 
πλήρως όλα τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα απαιτούμενα στα άρθρα 3.2 και 
2.2.9.2 και στο Παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης, πλην της  υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης περί των λόγων 
αποκλεισμού της παραγρ. 2.2.3.4. της διακ. 29/21,  όπου στην περίπτωση α) εντοπίστηκε ένα πρόδηλο 
σφάλμα (αντί για δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων αναγράφεται 
εάν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις…). 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του Ν. 4782/2021, αποφάσισε να συντάξει επιστολή προς τον οικονομικό φορέα με την οποία να 
ζητείται η διόρθωση του εν λόγω πρόδηλου σφάλματος (η εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε από την 
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αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, στον προσωρινό ανάδοχο 
στις 07/10/2021).

Η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει μετά το πέρας της προθεσμίας 
κατάθεσης της διόρθωσης του υποβληθέντος δικαιολογητικού.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Η Επιτροπή επανήλθε τη Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 11:00 προκειμένου να ελέγξει τη διόρθωση η οποία 
είχε ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 - ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε σχέση με ένα πρόδηλο σφάλμα που είχε εντοπιστεί στην  
υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση περί των λόγων αποκλεισμού της παραγρ. 2.2.3.4. της διακ. 29/21. Η 
Επιτροπή έλεγξε την Υπεύθυνη Δήλωση η οποία είχε εκ νέου υποβληθεί και έκρινε ότι κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα (στις 07/10/2021) και ότι το πρόδηλο σφάλμα διορθώθηκε.

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:

α) τους όρους της διακήρυξης 29/21, 

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, 

γ) την υπ΄ αρ. Πρωτ. 14208/23-09-2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών 
με την οποία εγκρίθηκαν το Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
και Τεχνικών Προσφορών) & το Πρακτικό 2 (Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης 

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των «Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» όπως αναφέρονται 
ανωτέρω,

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

1ο . την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 
Κάτω των Ορίων για την Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» (Αρ. Διακ. 29/21) ανά 
τμήμα (ομάδα) στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:   
  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 - ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα 2η με τιμή προσφοράς 249.956,00€ χωρίς ΦΠΑ (309.945,44€ συμπ. ΦΠΑ 
24%)

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 - ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες: 
Ομάδα 1η με τιμή προσφοράς 24.120,00€ χωρίς ΦΠΑ (29.908,80€ συμπ. ΦΠΑ 24%)
Ομάδα 3η με τιμή προσφοράς 17.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (21.080,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%)

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις α, β, γ & δ του άρθρου 3.3.2 της διακ. 29/21.
2ο . τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης ως προς το τμήμα: Ομάδα 4η καθώς η 
διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της κατατιθέμενης προσφοράς για το εν λόγω τμήμα (ομάδα).

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

      Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη

Τσιλίρη Ευσταθία Χατζηνικολάου Θεοδόσης               Καρακάσης Κλεομένης
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Επίσης, σε συνέχεια των ως άνω α΄ και β’  σχετικών η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή 
της, αποφάσισε ομόφωνα:

1ο . την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω 
των Ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και 
Β/Α» (Αρ. Διακ. 29/21) ανά τμήμα (ομάδα) στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:   

  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 - ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα 2η με τιμή προσφοράς 249.956,00€ χωρίς ΦΠΑ (309.945,44€ συμπ. 
ΦΠΑ 24%)

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 - ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες: 
Ομάδα 1η με τιμή προσφοράς 24.120,00€ χωρίς ΦΠΑ (29.908,80€ συμπ. ΦΠΑ 24%)
Ομάδα 3η με τιμή προσφοράς 17.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (21.080,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%)

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις α, β, γ & δ του άρθρου 3.3.2 της διακ. 29/21.
2ο . τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης ως προς το τμήμα: Ομάδα 4η καθώς 
η διαδικασία απέβη άγονη λόγω απόρριψης της κατατιθέμενης προσφοράς για το εν λόγω τμήμα 
(ομάδα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.000,00€ μη συμπ. ΦΠΑ (9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%), και της εκτέλεσης της προμήθειάς του με τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 106 παρ. 1α του ν. 4412/2016.

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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Πάτρα, 23/09/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 14208

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

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 
Ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» 
(Αρ. Διακ. 29/21).

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13682/22.09.2021   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 και τοποθέτηση εξοπλισμού 
ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» (Αρ. Διακ. 29/21), τα οποία έχουν ως ακολούθως:

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
και Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την
 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» 

Συνήλθε την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 
Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 3168/22-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΙΙ469Β7Θ-ΞΘ1) 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 και τοποθέτηση 
εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» (Αρ. Διακ.:  29/21) καθώς και στην αξιολόγηση των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών.
Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 134477 και η διακήρυξη 
δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
21PROC008835786. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 30η 
Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 και η αρχική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ήταν η 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η οποία αναβλήθηκε με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 6801/05-08-

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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2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009038408) απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 7946/27-08-2021ΟΕ 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009137427) απόφαση της αναθέτουσας αρχής ορίστηκε ως νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών η 
06η/09/2021.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:
1. Τσιλίρη Ευσταθία ΤΕ Μηχανικών, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Αποθήκης, 

Κίνησης & Φύλαξης

 Πρόεδρος

2. Χατζηνικολάου Θεοδόσης ΠΕ Μηχανικών, Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Μελετών & 

Εκτέλεσης Έργων

      Μέλος

3. Καρακάσης Κλεομένης ΠΕ Μηχανικών, Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών

      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 
134477 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 
αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές,  ως ακολούθως: 

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ Οικονομικός φορέας Ημερομηνία  & ώρα υποβολής 

προσφοράς

232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30/07/2021 12:34:56

235015 ΤΡΙΓΚΑΣ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 30/07/2021 12:49:43

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των εν λόγω προσφορών. 
Στη συνέχεια η 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 
29/21.
Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, προχώρησε στον έλεγχο των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής ηλεκτρονικής μορφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1.4, 2.1.5, 2.2., 2.4.1, 2.4.2. 
& 2.4.3.1 της εν λόγω διακήρυξης και διαπίστωσε ότι και οι δύο οικονομικοί φορείς έχουν καταθέσει ορθώς και πλήρως 
τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη διακ. 29/21, και ως εκ τούτου η Επιτροπή κρίνει ως 
αποδεκτές τις προσφορές τους και θα προβεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Η κατάθεση 
σφραγισμένου φακέλου δεν ήταν απαραίτητη καθώς και οι δύο οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει ηλεκτρονική 
εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 2.2.2.1. της διακ. 29/21) και  υπεύθυνη δήλωση περί ακρίβειας ιδιωτικών εγγράφων ( άρθρο 
2.4.2.5. της διακ. 29/21).
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε την αξιολόγηση των προσφορών και αποφάσισε να επανέλθει την Παρασκευή 
17/09/2021 & ώρα 09:00, για να συνεχίσει με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 17η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα 
Παρασκευή και  ώρα 09:00, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) 
για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων οι οποίοι είχαν καταθέσει ορθώς 
και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Η Επιτροπή, αφού επεσήμανε ότι οι τεχνικές προσφορές των ανωτέρω οικονομικών φορέων είχαν κατατεθεί  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.1 & 2.4.2. της διακ. 29/21 και ότι επίσης είχαν κατατεθεί τα απαιτούμενα δείγματα, 
προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

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

Α) αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα 2η (μοναδικός προσφέρων)

Β) αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες 
1η και 3η (μοναδικός προσφέρων)

Γ) μη αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την 
Ομάδα 4η (μοναδικός προσφέρων) γιατί σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και ειδικότερα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ της διακήρυξης 29/21 απαιτείται:
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
1. …………………………
2. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
3. …………………………
Ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν έχει καταθέσει την απαιτούμενη εργοστασιακή εγγύηση δυο ετών αλλά έχει 
καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος από την προμηθεύτρια εταιρεία DG THIRALTD και ως εκ τούτου δε 
θα αξιολογηθεί η οικονομική της προσφορά.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 
Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο θα 
κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή.

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

      Η  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

                Τσιλίρη Ευσταθία                            Χατζηνικολάου Θεοδόσης                       Καρακάσης Κλεομένης

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Άνω των Ορίων για την  

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α»
(Αρ. Διακ. 29/21)

Συνήλθε την 22η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:15 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 
Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 3168/22-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΙΙ469Β7Θ-ΞΘ1) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου 
στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού ανακαίνισης αμφιθεάτρων Α/Α και Β/Α» (Αρ. Διακ. 29/21), προκειμένου να προβεί στην 
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές 
προσφορές - είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών - έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης (σύμφωνα με το Πρακτικό 1 - Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
Τεχνικών Προσφορών). 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:
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1. Τσιλίρη Ευσταθία ΤΕ Μηχανικών, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Αποθήκης, 

Κίνησης & Φύλαξης

 Πρόεδρος

2. Χατζηνικολάου Θεοδόσης ΠΕ Μηχανικών, Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Μελετών & 

Εκτέλεσης Έργων

      Μέλος

3. Καρακάσης Κλεομένης ΠΕ Μηχανικών, Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών

      Μέλος

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη διακήρυξη 29/21 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 
Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής :
• Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 134477 και η 
διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
21PROC008835786. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 30η 
Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 και η αρχική ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
ήταν η 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η οποία αναβλήθηκε με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 6801/05-08-
2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009038408) απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 7946/27-08-2021ΟΕ 
(ΑΔΑΜ: 21PROC009137427) απόφαση της αναθέτουσας αρχής ορίστηκε ως νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών η 
06η/09/2021.
• Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 29/21, συνέταξε πρακτικό (Πρακτικό 
1), το οποίο κοινοποίησε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή.
• Η Επιτροπή (σύμφωνα με το Πρακτικό 1) έκρινε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς:

Α/Α 
ΕΣΗΔΗΣ Οικονομικός φορέας

232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

235015 ΤΡΙΓΚΑΣ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη Διακήρυξη 29/21 και οι τεχνικές 
τους προσφορές είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών, πληρούσαν τις προδιαγραφές, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της Διακήρυξης. Ως εκ τούτου, κρίθηκαν αποδεκτές είτε στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών και θα συμμετάσχουν στην 
οικονομική αξιολόγηση ως προς τις ομάδες για τις οποίες έχουν κριθεί αποδεκτές οι τεχνικές τους προσφορές σύμφωνα 
με το Πρακτικό 1.
Η Επιτροπή, αφού επεσήμανε ότι οι οικονομικοί φορείς 
α) είχαν καταθέσει τις οικονομικές τους προσφορές ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 
29/21 &
β) είχαν καταθέσει οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της σύμβασης ανά ομάδα 
όπως καθορίζεται στο Παράρτημα – Μέρος Β της διακήρυξης 29/21, τις κατέταξε ως εξής:

Πίνακας Κατάταξης
Οικονομικός φορέας ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4
ALAB GLOBAL - 249.956,00 - -
ΤΡΙΓΚΑΣ 24.120,00 - 17.000,00 -

Οι τιμές που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν την προσφερόμενη τιμή κάθε οικονομικού φορέα για το 
σύνολο των τεμαχίων όλων των ειδών κάθε ομάδας χωρίς ΦΠΑ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη 

α) τους όρους της Διακήρυξης 29/21
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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 

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών όπως αποτυπώνονται παραπάνω

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

1ο . την μη αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την Ομάδα 4η για τον λόγο που αναφέρεται στο Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών)

2ο . την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ως προς τις κάτωθι ομάδες 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό  1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 
Τεχνικών Προσφορών), ήτοι
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για 

την Ομάδα 2η (μοναδικός προσφέρων)
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες 1η και 3η (μοναδικός προσφέρων)

3ο . την αποδοχή των οικονομικών προσφορών ανά ομάδα των ανωτέρω δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στον Πίνακα Κατάταξης

4ο . την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα των κάτωθι οικονομικών φορέων 
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για 

την Ομάδα 2η 
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες 1η και 3η

5ο. να ζητηθεί από τους προσωρινούς αναδόχους να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.9.2 &  3.2 της Διακήρυξης 29/21.

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης
      Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη

Τσιλίρη Ευσταθία Χατζηνικολάου Θεοδόσης               Καρακάσης Κλεομένης

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

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

1ο . την μη αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για την Ομάδα 4η για τον λόγο που αναφέρεται στο Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και 
Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών)

2ο . την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των δύο συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ως προς τις κάτωθι 
ομάδες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό  1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών), ήτοι
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα 2η (μοναδικός προσφέρων)
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες 1η και 3η (μοναδικός προσφέρων)
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3ο . την αποδοχή των οικονομικών προσφορών ανά ομάδα των ανωτέρω δύο συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στον Πίνακα Κατάταξης

4ο . την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων ανά ομάδα των κάτωθι οικονομικών φορέων 
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 232459 ALAB GLOBAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Ομάδα 2η 
 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 235015 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ για τις Ομάδες 1η και 3η

5ο. να ζητηθεί από τους προσωρινούς αναδόχους να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.9.2 &  3.2 της Διακήρυξης 29/21.

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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