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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

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

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

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

«Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 

δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθμό Διακήρυξης 17/22. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 63570/30.08.2022  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της Επιτροπής  

Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 93/01.09.2022 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 ανταλλακτικών και συσσωρευτών 

για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου 

Πατρών» με αριθμό Διακήρυξης 17/22, τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών 

και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών»  (Αρ. Διακ. 17/22) 

 

Συνήλθε την 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

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

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 55425/14-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΧΕ469Β7Θ-Ζ0Φ) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και 

Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης 

παροχής ισχύος (UBS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», (Αρ. Διακ. 17/22). 

Η εν λόγω Διακήρυξη, ΑΔΑΜ:22PROC010859216/2022-07-04 (προϋπολογισμού 56.965,60€, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 164200. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

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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ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 20:00 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 11:30 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

 

1. Ζωγάς Σταύρος, Τεχνικό Προσωπικό – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών Πρόεδρος 

2. Αργυριάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος – Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αδειών Μέλος 

3. 
Βασιλόπουλος Θεόδωρος, ΔΕ Τεχνικού-Ηλεκτρονικού-Τμήμα Μουσείων, Συνεδριακού, 

Πολιτισμικού Κέντρου & Συναφών Δομών (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο)  
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 164200 

και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 

έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό τρεις (3) προσφορές, ως ακολούθως:  

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Α/Α 

συστήματος 

προσφοράς 

Ημερομηνία & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ 290450 22/07/2022 15:47:00 

2 DYNACOMP A.E.B.E 288734 25/07/2022 14:14:03 

3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ 289387 25/07/2022 15:24:33 

 

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

περιεχόμενό τους.  

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 διαπιστευτήριά 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 

«Οικονομικές Προσφορές», με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο μόνο από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των έντυπων προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, βάσει της 

κατάθεσής τους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: 

 

Α/Α Οικονομικός φορέας 
Αρ. Πρωτοκόλλου & 

Ημερομηνία 

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ 58283/26-07-2022 

2 DYNACOMP A.E.B.E 58743/27-07-2022 

3 ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ 58780/27-07-2022 
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Αφού ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων φακέλων των έντυπων 

προσφορών, ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισής τους και μονογραφής των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καθώς 

και των λοιπών δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι: 

• Ο οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ» είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία 

απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.2 - 2.4.3 της διακήρυξης 17/22 και την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

• Ο οικονομικός φορέας «DYNACOMP A.E.B.E» είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία 

απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.2 - 2.4.3 της διακήρυξης 17/22 και την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

• Ο οικονομικός φορέας «ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό 

πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής, η οποία απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.2 - 2.4.3 της διακήρυξης 17/22 και την είχε αναρτήσει και 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή, αφού επεσήμανε ότι όλοι οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς α) είχαν καταθέσει δικαιολογητικά 

σε ηλεκτρονική μορφή και β) οι κατατεθειμένες μη ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 

προσκομίσθηκαν εγκαίρως στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, διέκοψε τη Συνεδρίασή της, ώστε η 

αναθέτουσα αρχή να επικοινωνήσει με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου 

να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 

Την 24η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., αφού είχε διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εγγυητικών 

επιστολών, η Επιτροπή συνήλθε εκ νέου, 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, 2.2.4 – 2.2.9.2, 2.4.2 και 2.4.3.1 – 2.4.3.2 της υπ’ 

αριθ. 17/22 διακήρυξης και διαπίστωσε ότι: 

• ο συμμετέχων οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 289387 είχε 

καταθέσει τα οριζόμενα στα άρθρα 2.2.4 – 2.2.2.9 και 2.4.3.1 – 2.4.3.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής 

Προσφοράς. 

 

• ο συμμετέχων οικονομικός φορέας «DYNACOMP A.E.B.E» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 288734 δεν έχει 

καταθέσει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 (2.4.3.1) της διακήρυξης 17/22. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 (Λόγοι απόρριψης προσφορών) της διακήρυξης 17/22 «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία 

δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 

προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας». 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ως μη αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «DYNACOMP A.E.B.E.» 

με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 288734. 

 

• ο συμμετέχων οικονομικός φορέας «ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» με προσφορά Α/Α 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 290450 δεν έχει καταθέσει την Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 

(2.4.3.1) και περιγράφεται στη σελ. 30 της διακήρυξης 17/22. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 (Λόγοι απόρριψης προσφορών) της διακήρυξης 14/22 «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία 

δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. 
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(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 

προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της παρούσας». 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ως μη αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 290450  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα   

«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ», του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και διαπίστωσε ότι αυτή πληροί 

τους όρους της υπ’ αριθ. 17/22 διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της εν λόγω διακήρυξης, συνέταξε το 

παρόν ενιαίο πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε τη συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει την 25η Αυγούστου 

2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στο Α΄ Κτίριο της Διοίκησης, Ισόγειο, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο (Μικρή Αίθουσα 

της Συγκλήτου) για να συνεχίσει με την Οικονομική Αξιολόγηση του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ο οποίος είχε 

καταθέσει ορθώς και πλήρως τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς. 

O Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 12:15 μ.μ. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ζωγάς Σταύρος Αργυριάδης Ιωάννης Βασιλόπουλος Θεόδωρος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών 

και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών»  

 (Αρ. Διακ. 17/22) 

Α/Α 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ 

1 Α΄ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ UPS 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

2 Β΄ - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ UPS 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΟΜΑΔΑ 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών 

και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών»                       (Αρ. Διακ. 17/22) 
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Συνήλθε την 25η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

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

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 55425/14-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΑΧΕ469Β7Θ-Ζ0Φ) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 

Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και 

συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UBS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του 

Πανεπιστημίου Πατρών», (Αρ. Διακ. 17/22), του προσφέροντος του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις 

τεχνικές προσφορές έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Στη συνεδρίαση της 

Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Ζωγάς Σταύρος, Τεχνικό Προσωπικό – Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών Πρόεδρος 

2. Αργυριάδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος – Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αδειών Μέλος 

3. 
Βασιλόπουλος Θεόδωρος, ΔΕ Τεχνικού-Ηλεκτρονικού-Τμήμα Μουσείων, Συνεδριακού, 

Πολιτισμικού Κέντρου & Συναφών Δομών (Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο) 
Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη διακήρυξη 17/22, 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 Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 164200  και η 

διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ:22PROC010859216/2022-07-04. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη η 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 20:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 11:30 π.μ. 

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

Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 17/22, συνέταξε ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό 

1), προκειμένου να το κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή. 

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος του οποίου τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 

της Διακήρυξης.  

Η Επιτροπή (σύμφωνα με το Πρακτικό 1) έκρινε ότι ο κάτωθι οικονομικός φορέας: 

Οικονομικός φορέας 
Α/Α Συστήματος 

προσφοράς 

Ημερομηνία & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ 289387 25/07/2022 15:24:33 

 

είχε καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική του προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη 

διακήρυξη 17/22 και η τεχνική του προσφορά πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης. Ως εκ τούτου, 

κρίθηκε αποδεκτή και θα συμμετάσχει στην οικονομική αξιολόγηση ως προς το τμήμα (ομάδα) το οποίο έχει κριθεί 

αποδεκτό σύμφωνα με το Πρακτικό 1. 

Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 

του Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 164200 για την αξιολόγηση της 

Οικονομικής Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα του οποίου η Επιτροπή είχε κρίνει την προσφορά του αποδεκτή 

(Πρακτικό 1), ως ανωτέρω. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

▪ o Οικονομικός Φορέας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 289387 και την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ» είχε καταθέσει 

ορθώς και πλήρως την οικονομική του προσφορά. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια προέβη στην οικονομική αξιολόγηση του οικονομικού φορέα για το προσφερόμενο τμήμα 

(ομάδα) το οποίο είχε κριθεί ως αποδεκτό, σύμφωνα με το Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών). 
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Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τους όρους της διακήρυξης 17/22  

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, και  

δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Οικονομικής προσφοράς όπως αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος 

Ι του παρόντος 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

1ο. την απόρριψη ως μη αποδεκτών των προσφορών των οικονομικών φορέων «DYNACOMP A.E.B.E.» και «ΑΕΝΑΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) 

 

2ο. την επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για την Ομάδα Α΄ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ UPS ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), για την οποία δεν υποβλήθηκε καμμία αποδεκτή προσφορά. 

 

3ο. την αποδοχή της προσφοράς και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Β΄ (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ UPS ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) του κάτωθι οικονομικού φορέα: 

Οικονομικός φορέας Α/Α συστήματος προσφοράς 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ 289387 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

Πρακτικού. 

 

4ο. να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης 

με αριθμό 17/22.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ζωγάς Σταύρος Αργυριάδης Ιωάννης Βασιλόπουλος Θεόδωρος 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UBS) δικτυακών 

και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών», (Αρ. Διακ. 17/22) 

                    

Α/Α 

ΤΜΗ

ΜΑΤΟ

Σ 

         

 ΟΜΑΔΑ 

     

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ 

€ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Σ Ι. & Γ. ΟΕ 

Τιμή (χωρίς 

ΦΠΑ) 

προσωρινού 

αναδόχου 

     

Προσωριν

ός 

ανάδοχος 

Συνολική 

τιμή (με 

ΦΠΑ) 

προσωρινού 

αναδόχου 

 Α΄-Ανταλλακτικά 

υφιστάμενων UPS 
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1 

υποδομής δικτύου 

δεδομένων 

 

36.290,00 

 

 

2 

Β΄-Συσσωρευτές 

υφιστάμενων UPS 

υπολογιστικών 

υποδομών 

 

 

9.650,00 

 

 

5.295,20 

 

 

5.295,20 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕ

ΛΟΣ Ι. & 

Γ. ΟΕ 

 

 

6.566,05 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 

ΟΜΑΔΑ 

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

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

1. την απόρριψη ως μη αποδεκτών των προσφορών των οικονομικών φορέων «DYNACOMP A.E.B.E.» και 

«ΑΕΝΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΕ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρακτικό 1 

(Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών) 

 

2. την επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για την Ομάδα Α΄ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ UPS 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), για την οποία δεν υποβλήθηκε καμμιά αποδεκτή προσφορά. 

 

3. την αποδοχή της προσφοράς και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Β΄ (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ UPS ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) του κάτωθι οικονομικού φορέα: 

 

Οικονομικός φορέας Α/Α συστήματος προσφοράς 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ 289387 

 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

Πρακτικού 2. 

 

4. να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης με αριθμό 17/22.  

 

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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