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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 τη 
«Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & 
Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθμό Διακήρυξης 34/22.

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 99194/20.12.2022  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά 1 και 2 της Επι
τροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 110/23.12.2022 συνεδρίασή του, αφού 
έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την 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 τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
& Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» με 
αριθμό Διακήρυξης 34/22, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

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

Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών και Αξιολόγηση 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη 
«Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών»

Συνήλθε την 9η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στη μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών, Α’ Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη-Ρίο , η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 89994/21-11-2022 Απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: 63ΣΖ469Β7Θ-Β5Η), προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ανοικτή 
Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» 
με αριθμό διακήρυξης 34/22.

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 εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176152 και δημοσιεύθηκε νομίμως 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 
22PROC011549827. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, 
η 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 20:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 9η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα τρία Τακτικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι:

1. Καραβατσέλου Ευανθία Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (Ε.Δ.Ι.Π.)

Πρόεδρος

2. Παπαϊωάννου Βάιος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Δ.Ι.Π.)  Μέλος

3. Ζωγάς Σταύρος Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (TE 
Mηχανικών)

 Μέλος

Αρχικά, η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αύξοντα αριθμό 176152 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν 
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στον 
διαγωνισμό μία (1) προσφορά, ως ακολούθως:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Α/Α 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
& ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1
ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α.Ε.

311557 05/12/2022 
14:00:57

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης επεσήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς 
δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος και το Μέλος της Επιτροπής, οι οποίοι 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 αποσφραγιστεί 
η προσφορά. 

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 μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης της προσφοράς.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή επεσήμανε ότι εστάλη από τον οικονομικό φορέα «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» φάκελος της επιμέρους έντυπης 
προσφοράς του, ο οποίος κατατέθηκε στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 94442/06-12-2022
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Κατόπιν, η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του σφραγισμένου έντυπου 
φακέλου και ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισής του και μονογραφής της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, 
καθώς επίσης των λοιπών δικαιολογητικών. 

Κατά τον έλεγχο της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι:
 Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» είχε καταθέσει εμπρόθεσμα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής, η οποία απαιτούνταν σύμφωνα με τα άρθρα 2.1.5, 2.2.2 και 2.4.3.1 της Διακήρυξης 34/22 
και την είχε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
και επεσήμανε ότι ο οικονομικός φορέας είχε καταθέσει: 
1. όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και 
2. σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Έντυπα Δικαιολογητικά Ηλεκτρονικής Προσφοράς» εμπρόθεσμα 

στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τα άρθρα 2.1.5, 2.2.2 και 2.4.3.1 
της Διακήρυξης 34/22

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ηλεκτρονικής μορφής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2.1, 2.2.4-2.2.9, 2.4.2 και 2.4.3.1 της εν λόγω Διακήρυξης 
και διαπίστωσε ότι: 

1. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 311557 έχει καταθέσει ορθώς και 
πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και ως εκ τούτου η προσφορά του κρίνεται ομόφωνα 
αποδεκτή.

Κατόπιν η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α.Ε.» του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε ορθά και πλήρη.
Κατά την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα, η Επιτροπή Διενέργειας & 
Αξιολόγησης διαπίστωσε τα κάτωθι:
O οικονομικός φορέας «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α.Ε.» έχει καταθέσει ορθώς και πλήρως Τεχνική Προσφορά για το σύνολο των υπό ανάθεση παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η οποία είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.1, 2.4.2. & 2.4.3.2 της Διακήρυξης 34/22 
για τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Πατρών» και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, η 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης 34/22, συνέταξε το παρόν 
ενιαίο πρακτικό. Στη συνέχεια θα προβεί στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος, του 
οποίου την τεχνική προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.

………………………………………………………………………………………………………………….....
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Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Η Πρόεδρος                          Τα Μέλη

Καραβατσέλου Ευανθία Παπαϊωάννου Βάιος           Ζωγάς Σταύρος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 
Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη 

«Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Πατρών»

Συνήλθε την 9η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στη μικρή Αίθουσα της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πατρών, Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 89994/21-11-2022 Απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 63ΣΖ469Β7Θ-Β5Η), προκειμένου να προβεί στην Αξιολόγηση της 
Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα, η οποία υποβλήθηκε στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία 
Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τη «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εκτυπωτών των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων & Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» με αριθ. διακ. 34/22.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα τρία Τακτικά μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ήτοι: 

1. Καραβατσέλου Ευανθία Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας 
Υπολογιστών (Ε.Δ.Ι.Π.)

Πρόεδρος

2. Παπαϊωάννου Βάιος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Δ.Ι.Π.)  Μέλος

3. Ζωγάς Σταύρος Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών (TE 
Mηχανικών)

 Μέλος

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 34/22 καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω 
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής:

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 176152 και δημοσιεύθηκε 
νομίμως στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ: 22PROC011549827. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με 
τη Διακήρυξη, η 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 20:00 και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 9η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
Ελλάδος 10:00 π.μ.
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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 34/22, συνέταξε 
ενιαίο πρακτικό (Πρακτικό 1), ώστε εν συνεχεία να προβεί 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, βάσει του Πρακτικού 1, έκρινε ότι:

O οικονομικός φορέας ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. έχει καταθέσει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την 
Τεχνική Προσφορά του για το σύνολο των υπό ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών και ως εκ τούτου 
η προσφορά του κρίθηκε ομόφωνα αποδεκτή και θα συμμετάσχει στην οικονομική αξιολόγηση.

Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) της Προέδρου της και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176152 για την 
αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα του οποίου η Επιτροπή είχε κρίνει την 
προσφορά του ως αποδεκτή (Πρακτικό 1), ήτοι:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Α/Α 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1
ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

311557 05/12/2022 14:00:57

Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο παραπάνω οικονομικός φορέας είχε καταθέσει οικονομική 
προσφορά, η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης 34/22, 
ως εξής:

Οικονομικός 
Φορέας

Α/Α 
Συστήματο
ς 
Προσφοράς

Προϋπολο
-γισθείσα 
Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 24%

Προϋπολο
-γισθείσα 
Τιμή με 
ΦΠΑ 24%

Προσφερό-
μενη Τιμή 
χωρίς 
ΦΠΑ 24%

Προσφερό-
μενη Τιμή 
με ΦΠΑ 
24%

Μέσο 
Ποσοστό 
Έκπτωσης 
επί του 
Συνόλου

ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Ο 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

311557 41.168,10€ 51.048,44€ 952,30 € 1.180,85 € 44,83%

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς, η Επιτροπή επεσήμανε ότι ο οικονομικός φορέας 
ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. κατέθεσε το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς έχοντας ορθά συμπληρώσει στον πίνακα Α τις προσφερόμενες τιμές αλλά δεν έχει 
συμπληρώσει στον πίνακα Β τα αντίστοιχα πεδία. Επίσης, η Επιτροπή τόνισε ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
συμπληρώσει το απαιτούμενο πεδίο που αφορά το Μέσο Ποσοστό Έκπτωσης επί του Συνόλου. 
Στο πλαίσιο της σχετικής αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλλει το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης αποδεχόμενος ότι συμμετέχει για το σύνολο των υπό ανάθεση παρεχόμενων 
υπηρεσιών (Πίνακας Α και Πίνακας Β), η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης (άρθρο 3.1.2 Διακήρυξης).
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Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να διακόψει τη συνεδρίαση και να επανέλθει μετά το πέρας 
της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης υποβολής διευκρινίσεων προς 
τον οικονομικό φορέα, προκειμένου να εξετάσει τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν. 

Η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 11:00.

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

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνήλθε σε 2η συνεδρίαση την 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Α΄ Κτίριο της Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο (Μικρή 
Αίθουσα της Συγκλήτου) ώστε να εξετάσει τις απαντήσεις επί της διευκρίνισης που ζητήθηκε από τον 
συμμετέχοντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
Ο εν λόγω οικονομικός φορέας κοινοποίησε απαντητική επιστολή στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την 12η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:14:39 
κατόπιν της από 12/12/2022 σχετικής πρόσκλησης από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 12/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:31:54.

Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς την 
τεκμηρίωση του οικονομικού φορέα ως προς τις αιτούμενες διευκρινίσεις αποφάσισαν από κοινού τα κάτωθι: 

Ο οικονομικός φορέας ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 
με προσφορά Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 311557 υπέβαλλε όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού επί της Οικονομική του Προσφοράς, ως εκ τούτου η Οικονομική Προσφορά του έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή.

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη: (α) τη Διακήρυξη 34/22, (β) το νομικό 
πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, (γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1 και (δ) τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα του οποίου την προσφορά είχε κρίνει 
αποδεκτή στο Πρακτικό 1, ήτοι:

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 311557 - ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

2. την ανάδειξη ως Προσωρινό Ανάδοχο του οικονομικού φορέα για το σύνολο των υπό ανάθεση 
παρεχόμενων υπηρεσιών: ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 311557

3. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 311557 να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης 34/22.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.
………………………………………………………………………………………………………



Σελίδα 7 από 7

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

        Καραβατσέλου Ευανθία Παπαϊωάννου Βάιος           Ζωγάς Σταύρος

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

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

1. την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα του οποίου την προσφορά 
είχε κρίνει αποδεκτή στο Πρακτικό 1, ήτοι:

• A/A ΕΣΗΔΗΣ: 311557 - ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

2. την ανάδειξη ως Προσωρινό Ανάδοχο του οικονομικού φορέα για το σύνολο των υπό ανάθεση 
παρεχόμενων υπηρεσιών: ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 311557

3. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα «ΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 311557 να υποβάλει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης 34/22.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
   
                                                                                                      

                                                                                                       Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

                                                                                                                             

                                                                                                  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

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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