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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 3 (Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου) της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 

Ορίων για την «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών 

Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. διακ.: 49/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4893/25.01.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 65/27.01.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 3ου  πρακτικού (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. διακ.: 49/21), το 

οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

 

Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των 

Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Συνήλθε την 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 20370/14-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ81469Β7Θ-ΚΨΝ) Απόφαση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου τα 

οποία υποβλήθηκαν στην Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη «Συντήρηση 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Πατρών» με αρ. Διακ/ξης 49/21. 

Η υπ. αρ. 49/21 Διακήρυξη έλαβε το Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 140513 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC009317759. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

 

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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1. Χάψας Αντώνης ΠΕ Οικονομολόγου- Πληροφορικής, Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης 

Χρηστών 

Πρόεδρος 

2. Γαροφαλάκης Ιωάννης Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  Μέλος 

3. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών  Μέλος 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 49/21, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε ότι: 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35866/13.12.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 

προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία:  

 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε 243819 

ο οποίος κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 3η.1.2022 ημέρα 

Δευτέρα μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» , όφειλε εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να 

καταθέσει τα απαιτούμενα από την υπ’ αρ. 49/21 Διακήρυξη. «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.  

Εν συνεχεία η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης ) του Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αύξοντα αριθμό 140513 

ώστε να προβεί στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• Ο Προσωρινός Ανάδοχος απέστειλε  εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» τα στοιχεία και 

δικαιολογητικά σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, την Τετάρτη 12.01.2022 και ώρα 16:45:26. 

• Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, ο Προσωρινός Ανάδοχος με Α/Α 

προσφοράς Συστήματος 243819 και την επωνυμία «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛ Α Ε» έχει υποβάλλει όλα τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία η Επιτροπή βρίσκει σωστά και 

πλήρη εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 2.2.9.2 περίπτωση (δ) της Διακήρυξης 49/21 όπου ο 

Οικονομικός Φορέας δηλώνει  «… περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 ….» αντί του ορθού «… περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.4 …» που ζητείται από τη Διακήρυξη.  

• Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής συναποφασίζουν να ζητήσουν από τον Οικονομικό 

Φορέα να αποστείλει διορθωμένη στο ορθό την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3.2 

«Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» της υπ’ 

αριθ. 49/21 Διακήρυξης, «Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 εντός 

δέκα (10) ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.» 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε τη συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει αμέσως μόλις σταλεί 

η διορθωμένη Υπεύθυνη Δήλωση. 

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

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 24η.1.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 

π.μ. στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, 

Ρίο), ώστε να εξετάσει την Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα Πολυεργαστήριο Επιστημονικός Τεχνολογικός 

Εξοπλισμός ΑΕ.  

Ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας κοινοποίησε την Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του 

Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την 21η.1.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:16:18 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
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Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν  την 21η.1.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

08:52:28 π.μ.  

Ο Πρόεδρος και τα μέλη διαπιστώνουν ότι η υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση είναι διορθωμένη στο ορθό και καλύπτει 

πλήρως την απαίτηση του δικαιολογητικού  της παραγράφου 2.2.9.2.περίπτωση (δ) της Διακήρυξης 49/21. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

την κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Κάτω των Ορίων για την 

«Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Πατρών» (αρ. Διακ/ξης 49/21) στον κάτωθι οικονομικό φορέα: 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε 243819 

 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη 

  Χάψας Αντώνιος    Γαροφαλάκης Ιωάννης                           Τζαγκαράκης Εμμανουήλ 

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

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

του αποτελέσματος της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Κάτω των Ορίων για την «Συντήρηση 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Πατρών» (αρ. Διακ/ξης 49/21) στον κάτωθι οικονομικό φορέα: 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε 243819 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                                         

      

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

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

Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας 

& Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για 

την «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. διακ.: 49/21). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34706/07.12.2021  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της Επιτροπής  

Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 59/09.12.2021 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 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) 

της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (αριθ. διακ.: 

49/21), τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

και Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 

Ορίων για την 

 «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Πατρών»  

Συνήλθε την 1η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ΄ αριθ. Πρωτ. 20370/14-10-2021 Απόφαση του  Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων για «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ.:  49/21) καθώς και στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών. 

Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 140513 και η διακήρυξη 

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

21PROC009317759. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 25η 

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

1η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

1. Χάψας Αντώνης ΠΕ Οικονομολόγου- Πληροφορικής, Τμ. Τεχνικής 

Υποστήριξης Χρηστών 

Πρόεδρος 

2. Γαροφαλάκης Ιωάννης Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  Μέλος 

3. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών  Μέλος 

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 140513 

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 

244071 DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 25/10/2021 11:31:19 

243819 ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε 25/10/2021 14:59:59 

 

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 49/21. 

Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μόνο ένας από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς είχε καταθέσει εμπρόθεσμα 

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

Συμμετοχής» σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 49/21. 

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Αρ. Πρωτοκόλλου & Ημερομηνία 

1. MULTILAB A.E.  23591/26-10-2021 

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του μοναδικού  σφραγισμένου φάκελου 

και ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισής του και μονογραφής όλων των κατατιθέμενων εντύπων. 

Η εταιρεία DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ, έχει υποβάλει στο ΕΣΗΔΗΣ εγγυητική επιστολή ηλεκτρονικής 

έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ η οποία φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται στην προσκόμιση 

έντυπης μορφής (πρωτότυπο) (άρθρο 2.4.3.1). 

Αφού η διαδικασία ελέγχου των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής ολοκληρώθηκε, η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει 

τη συνεδρίαση και να επανέλθει την Τετάρτη 3/11/2021 & ώρα 11:00, για να συνεχίσει με την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

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

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 3η  Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και  

ώρα 11:00, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) για την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=33505&tradingPartnerId=49077&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=iE1v7jjSr9oCp_cVLx7vVA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
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Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ηλεκτρονικής και έντυπης 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 των κάτωθι οικονομικών φορέων: 

 

Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

Οικονομικός φορέας 

 

244071 DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 

243819 ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε (MULTILAB) 

 

H Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής της εταιρείας ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε (MULTILAB), τα οποία διαπιστώνει ότι έχουν κατατεθεί ορθώς και πλήρως. 

Συνεχίζει με τον έλεγχο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής της εταιρείας DATUM Επιχειρηματικές Λύσεις 

ΕΠΕ. Κατά τη διαδικασία διαπιστώνεται ότι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, ο οποίος υπογράφει το ΕΕΕΣ και την Υπεύθυνη 

Δήλωση, δεν  προκύπτει  ότι είναι ο ορισθείς Εκπρόσωπος του Φορέα από κάποιο από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.  

Η Επιτροπή αποφασίζει να ζητηθούν διευκρινήσεις από τον ανωτέρω οικονομικό φορέα βάσει των άρθρων 2.2.9.1 

«Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» και 3.1.2.1 «Αξιολόγηση Προσφορών» της Διακήρυξης και 

αφού αυτές προσκομιστούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας να συνεχίσει την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής του. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, αφού συνέταξε επιστολή, με την οποία καλείται η  DATUM Επιχειρηματικές Λύσεις 

ΕΠΕ, να διευκρινίσει/ συμπληρώσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ώστε η αναθέτουσα Αρχή να της την κοινοποιήσει, 

αποφάσισε να διακόψει. 

Η Επιτροπή διέκοψε την αξιολόγηση των προσφορών στις 12:00.  

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

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε τρίτη συνεδρίαση την 10η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και  

ώρα 11:00, στην αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) για την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του κάτωθι οικονομικού φορέα: 

Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 

 

Οικονομικός φορέας 

 

244071    DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 

 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι σε απάντηση του από 4/11/2011 εγγράφου της προς τον ανωτέρω Οικονομικό Φορέα με θέμα: 

«Διευκρινήσεις επί των Δικαιολογητικών Συμμετοχής για το Διαγωνισμό με αρ. Διακήρυξης 49/21 και τίτλο: “Συντήρηση 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών”» ο 

Οικονομικός Φορέας  ανάρτησε στις 4/11/2021 τις  ζητούμενες διευκρινήσεις στο ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 

τις οποίες βρήκε εμπρόθεσμες και επαρκείς. 

Κατόπιν εξετάζει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής του εν λόγω Οικονομικού Φορέα τα οποία διαπιστώνει ότι έχουν 

κατατεθεί ορθώς και πλήρως. 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή έκρινε ότι όλοι οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών τους. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης, η Επιτροπή έκρινε  ότι οι Τεχνικές Προσφορές και των δύο συμμετεχόντων 

Οικονομικών Φορέων είχαν κατατεθεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.1, 2.4.2. & 2.4.3.2 της διακήρυξης 49/21 

και κατά συνέπεια μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=33505&tradingPartnerId=49077&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=iE1v7jjSr9oCp_cVLx7vVA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=33505&tradingPartnerId=49077&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=iE1v7jjSr9oCp_cVLx7vVA..
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης, συνέταξε το παρόν 

πρακτικό και αποφάσισε να συνεδριάσει την Παρασκευή  12/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. για την αξιολόγηση των 

Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.   

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

 

        Ο  Πρόεδρος                                                       Τα Μέλη 

 

       Χάψας Αντώνιος 

 

Γαροφαλάκης Ιωάννης 

 

Τζαγκαράκης Εμμανουήλ 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2  

Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

 «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών 

του Πανεπιστημίου Πατρών»  

Συνήλθε την 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πατρών (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 20370/14-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΙ81469Β7Θ-ΚΨΝ) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, των οικονομικών φορέων των 

οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές  έκρινε ορθά και πλήρη, σύμφωνα με τους όρους και 

τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 49/21 καθώς και σύμφωνα με το Πρακτικό 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών).   

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

1. Χάψας Αντώνης ΠΕ Οικονομολόγου- Πληροφορικής, Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης 

Χρηστών 

Πρόεδρος 

2. Γαροφαλάκης Ιωάννης Καθηγητής, Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής  Μέλος 

3. Τζαγκαράκης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Οικονομικών Επιστημών  Μέλος 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 49/21, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής: 

Σύμφωνα με το Πρακτικό 1 κρίθηκαν ως αποδεκτές οι παρακάτω δύο προσφορές : 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ 244071 

ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε 243819 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι οι ως άνω οικονομικοί φορείς: 

A. είχαν καταθέσει την οικονομική τους προσφορά ορθώς, πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 

49/21 Διακήρυξη 

B. είχαν καταθέσει οικονομική προσφορά η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίζεται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης, ως εξής: 

  

DATUM ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ  

Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 244071 

ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛ. ΕΞΟΠΛ  

Α/Α Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ: 243819 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=33505&tradingPartnerId=49077&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=iE1v7jjSr9oCp_cVLx7vVA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

24% 

 36.449,58 € 32.720,79 € 628,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 8.747,90 € 7.852,99 € 150,72 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 
45.197,48 € 40.573,78 € 778,72 € 

 

Η Επιτροπή βρίσκει την Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα Πολυεργαστήριο Επιστημονικός Τεχνολογικός 

Εξοπλισμός ασυνήθιστα χαμηλή σε ορισμένα είδη σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και αποφασίζει ομόφωνα να 

ζητήσει από τον Οικονομικό Φορέα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, να παράσχει διευκρινήσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (αρ. 3.1.2 Διακ/ξης), σχετικά με τις 

προσφερόμενες τιμές  των Υλικών του Πίνακα Α’ και του Ανταλλακτικού του Πίνακα  Β’ οι οποίες αφορούν έκπτωση της 

τάξεως του 50% και άνω.   

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και να επανέλθει μετά το πέρας των είκοσι (20) ημερών 

προκειμένου να εξετάσει τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν. 

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

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την 3η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή 

και  ώρα 11:00, στην μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) 

προκειμένου να εξετάσει τις διευκρινήσεις του οικονομικού φορέα «Πολυεργαστήριο Επιστημονικός Τεχνολογικός 

Εξοπλισμός Α.Ε.» επί της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε στα πλαίσια του Διαγωνισμού.   

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας απάντησε εμπρόθεσμα με επιστολή μέσω της Επικοινωνίας του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 29/11/2021 και ώρα 14:56:13 κατόπιν της από 12/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

14:53:51 επιστολής της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται ως ικανοποιητικές τις διευκρινήσεις που απέστειλε ο οικονομικός φορέας και ως εκ τούτου 

προχωρεί στην αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και των δύο εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Προσφορές που υπέβαλλαν οι δύο εταιρίες, η MULTILAB προσφέρει για όλα τα ζητούμενα 

είδη του διαγωνισμού, μικρότερες ή ίσες τιμές μονάδας από αυτές που προσφέρει η εταιρία DATUM. Συγκεκριμένα, οι 

δύο εταιρίες προσφέρουν ίδιες τιμές μονάδας για το τμήμα ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ενώ η εταιρία MULTILAB προσφέρει χαμηλότερες 

τιμές μονάδας σε όλα τα είδη του τμήματος ΥΛΙΚΑ.  

Επιπλέον, η συμπλήρωση του Πίνακα για το «ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με ίδιο τρόπο και για τις δύο 

εταιρίες (με άθροιση ποσών, υπολογίζοντας ένα τεμάχιο κάθε είδους), δίνει ως αποτέλεσμα 628,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για 

την εταιρία MULTILAB, και 1.597,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την εταιρία DATUM. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: (α) την υπ’ αριθ. 49/21 

Διακήρυξη, (β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, (γ) τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1 και 

(δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ως άνω Πρακτικό 

Εισηγείται:  

1ο. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο παρόν Πρακτικό 

 

2ο. Tην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα: ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε με προσφορά Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 243819 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..


Σελίδα 6 από 6 
 

 

3ο. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα με A/A ΕΣΗΔΗΣ: 243819 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 49/21. 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

      Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη 

   

Χάψας Αντώνιος    Γαροφαλάκης Ιωάννης                           Τζαγκαράκης Εμμανουήλ 

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

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

1. Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο παρόν Πρακτικό. 

 

2. Tην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα: ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε με προσφορά Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 243819. 

3. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα με A/A ΕΣΗΔΗΣ: 243819 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 49/21. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     

 
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                                              

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=44590&tradingPartnerId=62670&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=917933699&oapc=10&oas=N649vIGr_F3hfLoy0rZN_A..
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