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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

               Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Προσφορών) στα 
πλαίσια της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την «Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι» (Αρ. Διακ. 10/22), και 
συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β):«Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών 
Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου  (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε 
χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο K14)» (24/22).

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 81438/26.10.2022  έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό  1 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 102/27.10.2022 συνεδρίασή του, 
αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 1 
(Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Προσφορών) στα πλαίσια της Διαδικασίας με 
Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την 
«Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φοιτητικών εστιών του 
Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι» (Αρ. Διακ. 10/22), και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 
2 (ΟΜΑΔΑ Β):«Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου  
(split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών 
στο Μεσολόγγι (Κτίριο K14)» (24/22), το οποίο έχει ως ακολούθως:

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

    Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Προσφορών στα πλαίσια της Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την “Προμήθεια ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι ” (Αρ. Διακ. 
10/22), και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β): «Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών 

Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του 
Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο K14)», (24/22)

Συνήλθε την 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.. στο Α΄ Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, 
Πανεπιστημιούπολη - Ρίο, στα Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, η αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 42680/06.06.2022 
(ΑΔΑ:ΩΝ6Β469Β7Θ-Ε4Ω) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική 
Αποσφράγιση των προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν στην Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ.: 2610 969054
E-mail: prytaniko@upatras.gr   
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Δημοσίευση για την “Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των φοιτητικών εστιών του 
Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι ” (Αρ. Διακ. 10/22), και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β): 
«Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη 
αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο K14)», (24/22).
Η εν λόγω Διαδικασία έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 172453 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22PROC011297377. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, η 10η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
20:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ.: 

Αρχικά, η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Μέλους του και επέλεξε την 
ηλεκτρονική διαδικασία με συστημικό αύξοντα αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 172453. Έπειτα, διαπίστωσε ότι αφενός η 
Διαδικασία ήταν χαρακτηρισμένη από το σύστημα ως «κλειδωμένη» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 
δύο (2) προσφορές,  ως ακολούθως:

Οικονομικός φορέας Α/Α Συστήματος
προσφοράς

Ημερομηνία  & ώρα
υποβολής προσφοράς

ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 305170 10/10/2022 18:19:37

DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

  304500 10/10/2022 19:34:43

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν 
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

Στη συνέχεια, τα Μέλη της Επιτροπής οι οποίοι 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 πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκε ο 
υποφάκελος με ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του. 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προέβη στην αρίθμηση των φακέλων έντυπης προσφοράς 
των οικονομικών φορέων, οι οποίοι κατατέθηκαν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 
ακολούθως:

Οικονομικός φορέας Αρ. Πρωτοκόλλου & Ημερομηνία

ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 76043/11.10.2022

1. Τσιώτσης 
Ευάγγελος

Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου & Εξωτερικών 
Εγκαταστάσεων Αν. Μέλος

2. Ντάσιος Ανδρέας Τμήμα Μελετών (Μόνιμο Προσωπικό) Μέλος

3. Χατζηνικολάου 
Θεοδόσης Τμήμα Μελετών (Μόνιμο Προσωπικό) Μέλος
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DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

76900/13.10.2022

Εν συνεχεία, τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων έντυπων φακέλων, 
ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης τους και μονογραφής των εγγυητικών συμμετοχής, καθώς και των 
λοιπών δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο των εγγυητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι :

 Ο οικονομικός φορέας «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφορά 
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:305170 είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την εγγύηση συμμετοχής, 

 Ο οικονομικός φορέας «DIXONS SOUTH EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:304500 είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό πρωτόκολλο του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την εγγύηση συμμετοχής.

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Διαπραγμάτευσης 24/22 και διαπίστωσε ότι και οι δύο   
οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της εν λόγω Διαπραγμάτευσης .

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών των ανωτέρω 
οικονομικών φορέων. 

Μετά την αξιολόγηση της, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι και οι δύο   
οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει την Τεχνική Προσφορά, ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 της Διαπραγμάτευσης.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προέβη στην αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των 
οικονομικών φορέων.

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς:

Α) είχαν καταθέσει Οικονομικές Προσφορές ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,

Β) είχαν καταθέσει Οικονομικές Προσφορές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Διαπραγμάτευσης 
24/22  και τις κατέταξε ως εξής:

Α/Α Οικονομικός φορέας Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα

Συνολική 
Προϋπολογισθείσα 

Αξία                                        
μη συμπ. ΦΠΑ

Συνολική 
Προσφερόμενη 

Αξία                             
μη συμπ. ΦΠΑ

Συνολική 
Προσφερόμενη 

Αξία                             
συμπ. ΦΠΑ

1. DIXONS SOUTH 
EAST EUROPE 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Τεμ. 1 5.300,00 4.836,31 5.997,02
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2. ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5.249,00 6.508,76

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη:

Α. την υπ’ αριθ. 24/22 Διαδικασία Διαπραγμάτευσης,
Β. το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία,
Γ.τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, καθώς και 

των Οικονομικών Προσφορών.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
 1ον. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «DIXONS SOUTH EAST EUROPE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 304500, ο οποίος 
προσέφερε την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
2ον  να ζητηθεί από τον εν λόγω οικονομικό φορέα να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 
4782/2021 και το άρθρο 16 της διαπραγμάτευσης 24/22.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Τσιώτσης   Ευάγγελος                          Ντάσιος Ανδρέας                            Χατζηνικολάου Θεοδόσιος

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

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

1ον. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα «DIXONS SOUTH EAST 
EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με 
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 304500, ο οποίος προσέφερε την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής,

2ον  να ζητηθεί από τον εν λόγω οικονομικό φορέα να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως αυτά 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4782/2021 και το άρθρο 16 της 
διαπραγμάτευσης 24/22.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.                                                                                                         

         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                                             

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
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-  Γραμματεία  Πρυτανείας 
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    και Τεχνολογιών Πληροφορικής
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- Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
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