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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών- Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, Τεχνικές Προσφορές, Οικονομικές Προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας & 

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

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το 

έτος 2022». (Αριθ. Διακ. 4/22).    

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 49296/29.06.2022  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της Επιτροπής  

Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 87/30.06.2022 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση των Πρακτικών 1 (Αποσφράγιση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών) και 2 (Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής 

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

την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 

2022». (Αριθ. Διακ. 4/22), τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Διακ. 4/22).  

Συνήλθε την 3η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

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

συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38162/19-05-2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 

9ΩΜ2469Β7Θ-ΟΞΔ, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν 

στα πλαίσια της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για 

την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022», 

συνολικού προϋπολογισμού 40.720,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ καθώς και  στην αξιολόγηση των  

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (Διακ. 4/22).  

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 160149 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010501531. 

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 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 30η Μαΐου  2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα Ελλάδας 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 3η Ιουνίου 

2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. 
Πιττουράς Διονύσιος 

 

 

 

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού) 

 

 

Αν. Πρόεδρος 

2. 
Κούνα Δέσποινα 

 

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΔΕ Διοικητικού-

Λογιστικού) 

Μέλος 

3. 
Μαλλιώρη Άννα 

 
Τμήμα Χημείας (ΔΕ Προσωπικού Η/Υ) 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 και ενός μέλους της επιτροπής, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 160149  και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά, ταξινομημένη κατά 

χρόνο υποβολής της, ως ακολούθως:  

Α/Α Οικονομικός Φορέας 
Α/Α Συστήματος 

Προσφοράς 

Ημερομηνία & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 ΟΤΕ Α.Ε. 282583 30/05/2022           16:18:01 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε. 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 περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται πως η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των υποφακέλων είναι δυνατή μόνο για τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 

του Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

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

περιεχόμενό της. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του σφραγισμένου έντυπου φακέλου, 

ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης του και μονογραφής της εγγυητικής συμμετοχής, καθώς και των λοιπών 

δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο της εγγυητικής συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι : 

• Ο οικονομικός φορέας «ΟΤΕ Α.Ε.» είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου 

Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την εγγύηση συμμετοχής, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 

2.4.2 - 2.4.3 της διακήρυξης 4/22 και την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.  

Ακολούθως η  επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποφακέλων (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που 

αφορούν) «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και ακολούθως στον έλεγχο των εντύπων δικαιολογητικών. 

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης απαιτείται ποιοτικός έλεγχος των δειγμάτων και ως εκ τούτου διακόπτεται η 

συνεδρίαση για να αποσταλούν τα δείγματα στα αρμόδια Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Πάτρας για τον ποιοτικό έλεγχο. 
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…………………………………………………………………………………………………… 

Συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή την 17η Ιουνίου 2022 και ώρα 14:30. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αρχικά ενημέρωσε τα 

υπόλοιπα μέλη ότι σύμφωνα με το από 17/06/2022 έγγραφο που εστάλη στην αναθέτουσα αρχή από το Εργαστήριο 

Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας (Παράρτημα 1 μετά το πέρας του παρόντος εγγράφου) πιστοποιείται ότι η προσφορά 

για το είδος 1 φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 «(Α4) AL FABIANO» είναι εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, όπως έχουν 

προσδιοριστεί στη Διακήρυξη. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο το είδος 2 φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 «(Α3) BALLET 

UNIVERSAL» είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 

προσφοράς αποφάσισε να συντάξει πρακτικό διευκρινήσεων σχετικό με έγγραφο εμπορικής ή βιομηχανικής ή βιοτεχνικής 

συνάφειας 

Κατόπιν τούτου Λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

……………………………………………………………………………………… 

Συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης την 27η/06/2022 κατόπιν. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την επιτροπή 

ότι ο οικονομικός φορέας «ΟΤΕ Α.Ε.» σε απάντηση του πρακτικού διευκρινήσεων κατέθεσε μεσώ της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ την 23η/06/2022 έγγραφο που καλύπτει το άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης σχετικό με την συνάφεια.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 4/22, συνέταξε το παρόν ενιαίο πρακτικό το 

οποίο θα κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο στην αναθέτουσα αρχή.  

Εν συνεχεία, θα προβεί στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του εν λόγω οικονομικού φορέα  

Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

            Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

  Πιττουράς Διονύσιος                                                  Κούνα Δέσποινα                Μαλλιώρη Άννα  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για 

την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Διακ. 

4/22).  

Συνήλθε την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, στη μικρή αίθουσα της Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

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

την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38162/19-05-2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ΑΔΑ: 9ΩΜ2469Β7Θ-ΟΞΔ, προκειμένου 

να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στα πλαίσια της Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022», συνολικού 

προϋπολογισμού 40.720,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Διακ. 4/22).  

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 160149 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC010501531. 
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη 30η Μαΐου  2022, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα Ελλάδας 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 3η Ιουνίου 2022, ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. 
Πιττουράς Διονύσιος 

 

 

 

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού) 

 

 

Αν. Πρόεδρος 

2. 
Κούνα Δέσποινα 

 

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΔΕ Διοικητικού-

Λογιστικού) 

Μέλος 

3. 
Μαλλιώρη Άννα 

 
Τμήμα Χημείας (ΔΕ Προσωπικού Η/Υ) Μέλος 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 4/22 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής: 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης 4/22, συνέταξε ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό 1), 

ώστε εν συνεχεία να προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος του οποίου τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 

Α/Α Οικονομικός Φορέας 
Α/Α Συστήματος 

Προσφοράς 

Ημερομηνία & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 ΟΤΕ Α.Ε. 282583 30/05/2022           16:18:01 

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας: 

A. είχε καταθέσει την οικονομική του προσφορά ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη 

Διακήρυξη 4/22 και 

B. είχε καταθέσει προσφορά, η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

διακήρυξης 4/22, ως εξής: 

Α/Α Προσφερόμενο υλικό Τιμή Τεμαχίου προ ΦΠΑ Δεσμίδες Σύνολο προ ΦΠΑ 

2 ΧΑΡΤΙ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 

BALLET A3 80gr 

7,04 € 60      422,40 € 

ΦΠΑ 24% 101,38 € 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 523,78 € 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: (α) τη Διακήρυξη 4/22, (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 της 
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οικονομικής προσφοράς και (ε)  το αποτέλεσμα του ποιοτικού ελέγχου του Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής 

Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΟΤΕ Α.Ε.» για το ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ BALLET 

UNIVERSAL A3, να ζητηθεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 της Διακήρυξης 

4/22.  

2. τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για το ΧΑΡΤΙ ΦΩΤOTYΠIKOY AL FABIANO A4 καθώς 

η διαδικασία απέβη άγονη, λόγω απόρριψης της προσφοράς καθώς τα δείγματα δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45999/17-06-22 έγγραφο του Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

            Ο Πρόεδρος                                                                                      Τα Μέλη 

  Πιττουράς Διονύσιος                                                  Κούνα Δέσποινα                Μαλλιώρη Άννα 

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

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

1. την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «ΟΤΕ Α.Ε.» για το ΧΑΡΤΙ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ BALLET UNIVERSAL A3, να ζητηθεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.9.2 & 3.2 της Διακήρυξης 4/22.  

 

2. τη ματαίωση της εν λόγω Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης για το ΧΑΡΤΙ ΦΩΤOTYΠIKOY AL 

FABIANO A4 καθώς η διαδικασία απέβη άγονη, λόγω απόρριψης της προσφοράς καθώς τα δείγματα δεν 

πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 45999/17-06-22 έγγραφο του 

Εργαστηρίου Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και την επαναπροκήρυξη της  εν λόγω διαδικασίας για το είδος 1 φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, με 

τους ίδιους όρους επαναπροσδιορίζοντας μόνο την τιμή μονάδας σε 6,5 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αποτελέσματα Εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων χαρτιού Α4 και Α3 

 



Σελίδα 7 από 7 
 

 


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Πάτρα, 30/06/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 50674
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-06-30T13:56:00+0000
	Not specified


		2022-06-30T13:56:08+0000
	Not specified




