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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και 

Οικονομικών Προσφορών & Αξιολόγηση των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής) της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 

Ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του Τμήματος 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» (αριθ. διακ.: 48/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32995/29.11.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 58/02.12.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του  1ου  Πρακτικού (Αποσφράγιση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών & Αξιολόγηση των Εγγυητικών 

Επιστολών Συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων για τις 

ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» (αριθ. διακ.: 48/21), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1  

Αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγησης των 

Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στα πλαίσια της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Κάτω των Ορίων για την  «Προμήθεια και Τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του Τμήματος 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» 

 

Συνήλθε την 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Α΄ Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 

Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, η αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3173/26.07.2021 (ΑΔΑ: Ρ9ΧΤ469Β7Θ-ΙΟΓ) 

Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και 

Τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με αριθ. διακ. 

48/21. 

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140787 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009334595. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 19η Νοεμβρίου 2021, ημέρα 

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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Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 24η Νοεμβρίου 

2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Τακτικά Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.:  

1. Καρέλα Νικολίτσα, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. - Τμήμα Εκτέλεσης Έργων (Πρόεδρος) 

2. Πιντέλα Ελένη, Μόνιμο Προσωπικό - Τμήμα Μελετών (Μέλος) 

3. Χατζηνικολάου Θεοδόσης, Μόνιμο Προσωπικό - Τμήμα Μελετών (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 και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

συστημικό αύξοντα αριθμό: 140787. Έπειτα, 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Ε.Π.Ε. 
244031 19.11.2021/ 15:20:11 

2 
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
247999 19.11.2021/ 13:37:18 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης επεσήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών δεν ήταν 

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος και το Μέλος της Επιτροπής οι οποίοι 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, αποσφραγίσθηκαν 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. Επισημαίνεται πως η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των υποφακέλων είναι δυνατή μόνο για τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση κατά αύξοντα αριθμό των φακέλων της επιμέρους έντυπης προσφοράς των 

οικονομικών φορέων, βάσει της κατάθεσής τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. 31014/ 22.11.2021 

2 
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
31028/ 22.11.2021 

Η Πρόεδρος επεσήμανε στα μέλη της Επιτροπής ότι οι ως άνω οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στο 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής, η οποία απαιτούνταν σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της υπ’ αριθ. 48/21 Διακήρυξης. 
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Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει την 25η Νοεμβρίου 2021, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Α΄ Κτίριο της Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος 

Μελετών & Εκτέλεσης Έργων για να συνεχίσει με την αποσφράγιση των έντυπων φακέλων και την αξιολόγηση των 

Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

Η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11:30 π.μ. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 25η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 11:30 π.μ. στο Α΄ Κτίριο της Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος Μελετών 

& Εκτέλεσης Έργων για την αποσφράγιση των έντυπων φακέλων και την αξιολόγηση των Εγγυητικών Επιστολών 

Συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  

Κατόπιν, η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων έντυπων φακέλων και 

των λοιπών δικαιολογητικών που εσωκλείονταν σε αυτούς, των οικονομικών φορέων με την επωνυμία 

«ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» και «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» αντίστοιχα και 

ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. 

Κατά τον έλεγχο των Εγγυήσεων Συμμετοχής, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε τα εξής: 

 Ο οικονομικός φορέας «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 244031 

είχε καταθέσει τόσο ηλεκτρονικά όσο και εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε 

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

άρθρου 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της παρούσας Διακήρυξης. Συνεπώς, η προσφορά του κρίνεται 

αποδεκτή και θα συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία. 
 

 Ο οικονομικός φορέας «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 247999 

είχε καταθέσει τόσο ηλεκτρονικά όσο και εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε 

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

άρθρου 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της παρούσας Διακήρυξης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 

«Εγγύηση Συμμετοχής» η επιστολή πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 βάσει του οποίου οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της διενέργειας 

του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Επομένως, η προσφορά του πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη 

και δεν θα συμμετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: (α) την υπ’ αριθ. 48/21 Διακήρυξη, (β) το νομικό 

πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και (γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Εγγυητικών 

Επιστολών Συμμετοχής, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ως άνω Πρακτικό, 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

A. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» με Α/Α 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 244031  
 

B. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» με Α/Α 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 247999, ως απαράδεκτης λόγω λανθασμένης διάρκειας ισχύος της εγγύησης συμμετοχής 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη 
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Καρέλα Νικολίτσα Πιντέλα Ελένη Χατζηνικολάου Θεοδόσης 

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

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

1. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.» με 

Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 244031.  
 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» με 

Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 247999, ως απαράδεκτης λόγω λανθασμένης διάρκειας ισχύος της 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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