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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου πρακτικού αξιολόγησης εξηγήσεων Μειοδότη λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς 

σύμφωνα με το άρθρο 88, του Ν.4412/16 & Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Οικοδομικές & Η/Μ  εργασίες στους χώρους υγιεινής των κτιρίων Βορείου Χημείας, 

Βρεφονηπιακού Σταθμού, Γυμναστηρίου, Επιστήμης Υλικών και πρώην Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε 455). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24803/05.04.2022 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 75/07.04.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2ου  πρακτικού αξιολόγησης εξηγήσεων 

Μειοδότη λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 88, του Ν.4412/16 & Ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου του έργου «Οικοδομικές & Η/Μ  εργασίες στους χώρους υγιεινής των κτιρίων 

Βορείου Χημείας, Βρεφονηπιακού Σταθμού, Γυμναστηρίου, Επιστήμης Υλικών και πρώην 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε 455), το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

«Οικοδομικές & Η/Μ  εργασίες στους χώρους υγιεινής των κτιρίων Βορείου Χημείας, Βρεφονηπιακού Σταθμού, 

Γυμναστηρίου, Επιστήμης Υλικών και πρώην Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε 455) 

(ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 22PROC009964307) 

 

Προϋπολογισμού Δημοπράτησης   236.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

Αξιολόγηση εξηγήσεων Μειοδότη λόγω ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 88, του Ν.4412/16 

& Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

 

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

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 Ν. Φαναριώτης 
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Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14 Φεβρουαρίου  2022 ώρα 10.00π.μ 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών:          17 Φεβρουαρίου  2022 ώρα 10.00π.μ 

Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας 

Συγκρότηση βάση της με αριθμό πρωτ. 7376/3-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΝΗ469Β7Θ-ΓΒ1) απόφασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημοσίου Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Οικοδομικές & Η/Μ  εργασίες στους χώρους υγιεινής των κτιρίων Βορείου 

Χημείας, Βρεφονηπιακού Σταθμού, Γυμναστηρίου, Επιστήμης Υλικών και πρώην Επιχειρηματικού Σχεδιασμού του 

Πανεπιστημίου Πατρών» (Ε 455) , με μέλη τα: 

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τμήμα Πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, Πρόεδρος 

2. ΧΑΨΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Τμήμα τεχνικής υποστήριξης χρηστών 

3. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Τμήμα Μελετών 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Οικοδομικές & Η/Μ  εργασίες στους χώρους υγιεινής 

των κτιρίων Βορείου Χημείας, Βρεφονηπιακού Σταθμού, Γυμναστηρίου, Επιστήμης Υλικών και πρώην Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών» η αναθέτουσα αρχή ( Πανεπιστήμιο Πατρών) με την με ΑΠ 18497/10-3-2022 

(ΑΔΑ: 6Θ7Ν469Β7Θ-ΘΗ4) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ενέκρινε την κλήση από το Πανεπιστήμιο Πατρών του 

οικονομικού φορέα «Κ/Ξ ΤΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», μειοδότη 

του διαγωνισμού, ο οποίος κατέθεσε ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην 

προσφορά του, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 32 του Ν. 4782/21, λαμβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.  

Με το με ΑΠ 18923/11-3-2022 έγγραφο που κοινοποιήθηκε στον μειοδότη μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του 

ΕΣΗΔΗΣ (11/03/2022 13:58:01) ο μειοδότης κλήθηκε να υποβάλλει τις απαραίτητες εξηγήσεις, τις οποίες υπέβαλλε με το 

από 31/03/2022 16:01:52 μήνυμα μέσω της λειτουργίας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή. 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή συνεδρίασε τη Δευτέρα 4/4/2022 για την αξιολόγηση των παρεχόμενων εξηγήσεων του 

μειοδότη. Ύστερα από τον έλεγχο όλων των στοιχείων που προσκόμισε ο μειοδότης «Κ/Ξ ΤΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 

- ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, η Επιτροπή 

γνωμοδοτεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία του μειοδότη «Κ/Ξ ΤΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της προσφοράς αυτού. 

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ/Ξ 

ΤΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης Σαράντα 

πέντε και πενήντα επτά τοις εκατό (47,57%) και ποσό προσφοράς 100.982,77 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι συνολικής δαπάνης   

125.218,63 € (με ΦΠΑ 24%) που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

(άρθρο 14 διακήρυξης). 

Το παρόν υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή 

σε ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, προς 

έγκριση. 

Πάτρα, 4 Απριλίου 2022 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

Φαρμάκης Χαράλαμπος Χάψας Αντώνιος Χατζηνικολάου Θεοδόσιος  

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

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα: την ανάθεση της σύμβασης 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ/Ξ ΤΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ - ΚΑΙΜΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» (προσωρινό ανάδοχο) με μέσο ποσοστό έκπτωσης: Σαράντα πέντε και πενήντα επτά τοις 

εκατό (47,57%) και ποσό προσφοράς 100.982,77 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι συνολικής δαπάνης   125.218,63 € (με 

ΦΠΑ 24%) που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 

14 διακήρυξης).    

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

   
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                                                                      

        

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

 


	ADA: AΔA: Ρ9Ν9469Β7Θ-ΙΛΩ
	ADA: AΔA: Ρ9Ν9469Β7Θ-ΙΛΩ
	ADA: AΔA: Ρ9Ν9469Β7Θ-ΙΛΩ
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Πάτρα, 07/04/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 25471
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-04-07T14:08:34+0000
	Not specified




