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ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» 
(Αρ. Διακ.:  33/22)

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 91131/24.11.2022  έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 1 της Επιτροπή
ς   Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 106/24.11.2022 συνεδρίασή του, αφού 
έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής 
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια 
Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών» (Αρ. Διακ.:  33/22), το οποίο έχει ως ακολούθως:
…………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Αποσφράγισης και Ελέγχου Προσκόμισης Εγγυήσεων Συμμετοχής 
στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και 
Διαλυτών»

Συνήλθε την 21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα Συγκλήτου 
(Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 70682/23-09-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011356811) Απόφασης του  Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 
Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών»  (Αρ. Διακ.:  33/22) 
καθώς και στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών.

Η εν λόγω διαδικασία Σύναψης Σύμβασης έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 174609 
και η διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011499057. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
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ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:

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 174609 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 
δύο (2) προσφορές.

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 33/22.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, προέβη σε 
αρίθμηση των φακέλων των έντυπων προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, βάσει της κατάθεσής τους στο 
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 
Πανεπιστημίου Πατρών σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έντυπα Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικής 
Προσφοράς» σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης 33/22.

Κατόπιν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των δύο (2)  
σφραγισμένων φακέλων και ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισής τους και μονογραφής όλων των 
κατατιθέμενων εντύπων.

Αφού η διαδικασία ολοκληρώθηκε, η Επιτροπή, αρχικά, εξέτασε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
3.1.2.1α της εν λόγω διακήρυξης την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής σύμφωνα με την 

1. Κλεπετσάνης Παύλος Τμήμα Φαρμακευτικής (Αναπληρωτής Καθηγητής) Πρόεδρος

2. Σταματοπούλου Βασιλική Τμήμα  Ιατρικής (Επίκουρη Καθηγήτρια)  Μέλος

3. Πούλος Κωνσταντίνος Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Επίκουρος 
Καθηγητής)

Μέλος
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παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, για τις προσφορές που είχαν κατατεθεί. Από την εν 
λόγω διαδικασία προέκυψε ότι ο οικονομικός φορέας ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α/Α 
προσφοράς:  309781) είχε καταθέσει την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο 
αλλά δεν είχε καταθέσει το αρχείο της εγγύησης συμμετοχής σε μορφή pdf στον ηλεκτρονικό 
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» του διαγωνισμού στο 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στα άρθρα 2.4.2.3 και 2.4.3.1 της διακήρυξης 33/22.

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης διέκοψε τη διαδικασία αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη 
τα ανωτέρω καθώς και α) τους όρους της Διακήρυξης 33/22 και ειδικά τα άρθρα 2.4.2.3, 2.4.3.1  και 
3.1.2.1α της Διακήρυξης 33/22 β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης 
Σύμβασης 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α/Α προσφοράς: 309781) ως απαράδεκτης λόγω μη κατάθεσης εγγύησης 
συμμετοχής στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά» του διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ .

                                                      Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

          Ο  Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη

   Κλεπετσάνης Παύλος                         Σταματοπούλου Βασιλική                    Πούλος Κωνσταντίνος

  ……………………………………………………………………………………………………………….
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα την 
απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α/Α προσφοράς: 309781) ως απαράδεκτης λόγω μη κατάθεσης εγγύησης 
συμμετοχής στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά» του διαγωνισμού στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ .

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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