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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών 

μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-

2020» με Αριθμ. Διακ. 2643/6283/35141/22.10.2020. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3096/7705/41182/08.12.2020 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της    

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  11/10.12.2020  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, για την αξιολόγηση Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, 

για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020» με Αριθμ. Διακ. 

2643/6283/35141/22.10.2020, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Συνήλθε την 12η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στη μικρή  αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο 

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

συγκροτήθηκε με βάση την υπ΄ αριθ. 852/35935/29.10.2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία 

αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62ΣΗ469Β7Θ-Δ32, προκειμένου να προβεί στην Αποσφράγιση των Προσφορών, 

οι οποίες υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την  

«Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Πατρών-2020», με αριθμ. Διακ.: 2643/6283/35141/22.10.2020, με συνολικό προϋπολογισμό  

51.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α 24%. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 12η Νοεμβρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 12η 

Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα  Μέλη: 

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  Φαναριώτης 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  

 

 

  Πάτρα 10η Δεκεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1072/41649 
   

1. Ντάσιος Ανδρέας 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών (Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός) 
Αν. Πρόεδρος 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
ΑΔΑ: 9ΥΧΒ469Β7Θ-6ΩΤ
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, αφού έλαβε υπόψη την Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 

2643/6283/35141/22.10.2020, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο Διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 12η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ 

Ο Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής, αρχικά ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι για το εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν 

πέντε  προσφορές,  και αφού επεσήμανε ότι και οι πέντε ήταν εμπρόθεσμες, ο Πρόεδρος και τα μέλη εν συνεχεία 

προχώρησαν στη  διαδικασία αποσφράγισης μονογράφοντας τους φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών 

προσφορών καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονταν σε αυτούς και καταχώρησε τις προσφορές, βάσει 

Α/Α κατάθεσης στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

1 ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37197/10.11.2020 

2 ΒΕΡΡΑΣ Χ & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ Ο.Ε 37392/11.11.2020 

3 
Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ (ENERGY 

ΟΝΕ) 
    37492/12.11.2020 

4 ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε 37493/12.11.2020 

5 ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α & ΣΙΑ Α.Ε 37502/12.11.2020 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εν συνεχεία προχώρησε στη διαδικασία αποσφράγισης μονογράφοντας αρχικά τους 

σφραγισμένους φακέλους και εν συνεχεία τους φακέλους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές, 

καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονταν σε αυτούς.  

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών μονογράφηκαν από τον  Αν. Πρόεδρο και τα Μέλη της 

Επιτροπής και τοποθετήθηκαν σε νέο φάκελο, ο οποίος, αφού μονογράφηκε και αυτός, σφραγίστηκε από το Τμήμα 

Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, προκειμένου να αποσφραγιστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, όπως ορίζεται στη 

Διακήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.  

Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2.4.3 της εν λόγω Διακήρυξης και διαπίστωσε ότι και των πέντε οικονομικών φορέων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής ήταν ορθά και πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη και ως εκ τούτου κρίνονται 

αποδεκτά. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής η Επιτροπή, προέβη  στον έλεγχο και στην 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των πέντε (5) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Κατά τον έλεγχο των 

Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι και οι πέντε οικονομικοί φορείς είχαν 

καταθέσει ορθά και πλήρη τα  εν λόγω δικαιολογητικά και ως εκ τούτου κρίνονται αποδέκτες. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί αυθημερόν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και των πέντε (5) 

οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία αφού μονόγραψε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, προέβη στην 

αποσφράγιση τους και τις κατέταξε ως εξής:      

 

2. Κατσαμπάνη Ολυμπία 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών (Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός) 
Μέλος 

3. Δημητροπούλου Μαρία 
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Προγραμματισμού & Δικτύων (Μόνιμο Προσωπικό) 
Μέλος 

ΑΔΑ: 9ΥΧΒ469Β7Θ-6ΩΤ
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΠΟΣΟ ΠΛΗΝ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 ΒΕΡΡΑΣ Χ & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ Ο.Ε 30.500,00 € 
37.820,00 € 

2 ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.989,00 € 
38.426,36 € 

3 
ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α  

& ΣΙΑ Α.Ε 
32.830,00 € 

40.709,20 € 

4 
Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ  

ΑΒΕΤΕ  (ENERGY ΟΝΕ) 
33.860,00 € 41.986,40 € 

5 ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε 40.470,00 € 
50.182,80 € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως κριτήριο κατακύρωσης 

του τρέχοντος Διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

να αναδειχθεί η εταιρεία «ΒΕΡΡΑΣ Χ & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ Ο.Ε» προσωρινός ανάδοχος για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πατρών-2020»,  και αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος των ενστάσεων, να ζητηθεί από την εν λόγω 

εταιρεία να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτήν, τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο  3.2.: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου της Διακήρυξης με αρ. Πρωτ. 2643/6283/35141/22.10.2020,  και ΑΔΑΜ:20PROC007524649. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Ο Αν. Πρόεδρος Τα μέλη 

Ντάσιος Ανδρέας Κατσαμπάνη Ολυμπία Δημητροπούλου Μαρία 

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

 

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την ανάδειξη ως 

προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΒΕΡΡΑΣ Χ & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ Ο.Ε» (προσωρινός ανάδοχος) για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες των 

τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών-2020»,     

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                              

                                     

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

ΑΔΑ: 9ΥΧΒ469Β7Θ-6ΩΤ
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