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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση Προσφορών και Αξιολόγηση Εγγυήσεων Συμμετο
χής) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Αριθ. Διακ.: 26/22)

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85381/8.11.2022  έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 1 της Επιτροπής  
Διενέργειας & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 104/11.11.2022 συνεδρίασή του, αφού 
έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση 
Προσφορών και Αξιολόγηση Εγγυήσεων Συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια φ
ωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022» (Αριθ. 
Διακ.: 26/22), το οποίο έχει ως ακολούθως:
…………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στα πλαίσια της                    
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων                                                                        

για την  «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών                            
για το έτος 2022» (Διακήρυξη 26/22)

Συνήλθε την 4η Νοεμβρίου 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’ αριθ. 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 Κάτω των 
Ορίων, για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για 
το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 40.898,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και  στην 
αξιολόγηση των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 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   
Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη 
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Η Διακήρυξη 26/22, έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 173011 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011335023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη 26/22 η 21η 
Οκτωβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ήταν η 27η Οκτωβρίου  2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ. ωστόσο λόγω διακοπής 
λειτουργίας της πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μετατέθηκαν αντίστοιχα οι ημερομηνίες, με Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής,  ως εξής : καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 27η  Οκτωβρίου  
2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 4η 
Νοεμβρίου  2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1. Πιττουράς Διονύσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Κούνα Δέσποινα, Μέλος
3. Μαλλιώρη Άννα, 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 173011 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό πέντε (5) προσφορές, ταξινομημένες κατά χρόνο υποβολής τους, ως ακολούθως: 

Α/Α Οικονομικός Φορέας
Α/Α Συστήματος 

Προσφοράς
Ημερομηνία & ώρα 

υποβολής προσφοράς

1 ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. 305400 11/10/2022          14:21:05

2 Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 308731 24/10/2022          11:40:58

3 ΟΤΕ Α.Ε. 309101 25/10/2022         16:13:57

4 ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 306076 27/10/2022         17:01:21

5 ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 309583 27/10/2022         17:46:36

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η 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 
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 τους.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων 
έντυπων φακέλων και ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης και μονογραφής των Εγγυήσεων   Συμμετοχής, 
καθώς και των λοιπών Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι :

• Ο οικονομικός φορέας «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 305400, 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 26/22 και 
επιπροσθέτως την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

• Ο οικονομικός φορέας «Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 308731, 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 
26/22 και επιπροσθέτως την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

• Ο οικονομικός φορέας «ΟΤΕ Α.Ε.» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 309101 είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό 
πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγύηση 
Συμμετοχής, και επιπροσθέτως την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.

• Ο οικονομικός φορέας «ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 306076, 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 
26/22 και επιπροσθέτως την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ.

• Ο οικονομικός φορέας «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 309583 δεν είχε προσκομίσει Εγγύηση 
Συμμετοχής ούτε ηλεκτρονικά ούτε εντύπως σε σφραγισμένο φάκελο.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1 της παρούσας Διακήρυξης, «σε περίπτωση παράλειψης είτε της Εγγύησης 
Συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του 
πρωτότυπου της έντυπης Εγγύησης Συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης».

Η Επιτροπή, επιπλέον διαπίστωσε πώς οι οικονομικοί φορείς «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.», «Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε.», «ΟΤΕ Α.Ε.» και «ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.» έχουν προσκομίσει δείγματα φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
Α4 σε κιβώτια των πέντε (5) δεσμίδων σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης)  της Διακήρυξης 26/22.

Αντιθέτως, ο οικονομικός φορέας «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» δεν έχει προσκομίσει δείγμα φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού Α4, σύμφωνα με το εν λόγω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης 26/22.

Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 26/22, απαιτείται ποιοτικός έλεγχος των δειγμάτων 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, προκειμένου να αποσταλούν τα δείγματα στα αρμόδια Εργαστήρια του 
Πανεπιστημίου Πάτρας για τον ποιοτικό έλεγχο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης:
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

A. Την αποδοχή των προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων:
 «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 305400
 «Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 308731
 «ΟΤΕ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 309101
 «ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 306076

B. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
309583, ως απαράδεκτης, λόγω μη προσκόμισης Εγγύησης Συμμετοχής και δείγματος 
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 26/22.

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 αποδοχή των προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων:

 «ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 305400
 «Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 308731
 «ΟΤΕ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 309101
 «ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 306076

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με Α/Α 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 309583, ως απαράδεκτης, λόγω μη προσκόμισης Εγγύησης Συμμετοχής και 
δείγματος φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 26/22.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
   
                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                                             

                                                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
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Κοινοποίηση:
-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
-  Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων 
    και Τεχνολογιών Πληροφορικής
-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
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