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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού 2 (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης 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. (Αφορά τον 

οικονομικό φορέα  με την επωνυμία  «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.») 

                  

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 246/478/2399/25.01.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της    

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,   στην υπ΄ αριθμ.  17/28.01.2021  συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 2 (Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 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, 

το οποίο έχει ως ακολούθως: 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Προγραμματισμού & Δικτύων (Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (Μέλος), η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 

852/35935/29.10.2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 

62ΣΗ469Β7Θ-Δ32, για τη διενέργεια 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» (Αριθ. Πρωτ. Διακ: 2643/6283/35141/22.10.2020), προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση 

και η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, τα οποία υπεβλήθησαν σε σφραγισμένο φάκελο στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. Πρωτ. 43714/28.12.2020. 

 

Ο Αν. Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, αφού έλεγξαν τον αριθμό πρωτοκόλλου του φακέλου (43714/28.12.2020), 

διαπίστωσαν ότι ο οικονομικός φορέας «ΒΕΡΡΑΣ Χ & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ Ο.Ε», είχε καταθέσει εμπρόθεσμα (εντός 

10ημέρου από την ειδοποίηση της από την αρμόδια Υπηρεσία) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών 

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 28η Ιανουαρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 134/3004 
   

Συνήλθε σήμερα ημέρα   Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:15 π.μ, στο Κτίριο Α΄ Διοίκησης, 1ος όροφος, στη 

μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, που 

αποτελείται από τους κ.κ.: 1. Ντάσιο Ανδρέα, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 

(Αν. Πρόεδρο), 2. Κατσαμπάνη Ολυμπία, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 

(Μέλος), και 3. Δημητροπούλου Μαρία, Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
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τον φάκελο με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. Ακολούθως, έθεσαν τις υπογραφές τους επί του φακέλου, και αφού 

μονόγραψαν όλες τις σελίδες των σχετικών εγγράφων, προέβησαν στην αξιολόγησή τους.    

 Από τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι: 

A. Σύμφωνα με: 

I.  Κριτήρια Επιλογής (σελ.17 Διακήρυξης) 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ισχύουν όσα αναφέρονται στα Παραρτήματα αυτής. 

 

II. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (σελ.43 & 44 Διακήρυξης) 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης) 

 

«…Όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου διαιρούμενου τύπου (split unit) ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h (2,64kW), 

12.000Btu/h (3,52kW), 18.000Btu/h (5,28kW) και 24.000Btu/h(7,03kW) θα είναι Ενεργειακής απόδοσης στη ψύξη 

Α++ τουλάχιστον, με συμπιεστή τεχνολογίας inverter, πιστοποιημένα κατά Eurovent…» 

 

III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (σελ.46 Διακήρυξης)  

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

IV. «Ο ανάδοχος θα καταθέσει πιστοποιήσεις κατά EUROVENT, ISO 9001, ISO 14001 και συμμόρφωση CE 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μηχανήματα τα οποία προσφέρει πριν την υπογραφή της σύμβασης…» 

 

 

V. Τον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας HAIER: 

https://www.haieraircondition.gr/klimatistika/tide-green#eurovent 

 

 
 

αλλά και τα κατατεθειμένα τεχνικά χαρακτηριστικά στο Φάκελο Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, η 

πιστοποίηση EUROVENT αφορά τα κλιματιστικά μηχανήματα ονομαστικής ισχύος 9.000Btu/h, 12.000Btu/h και 

18.000Btu/h και όχι εκείνων με ονομαστική ισχύς 24.000Btu/h όπως ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη και σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω I, II, III, IV. 

 

Η εταιρεία ΒΕΡΡΑΣ Χ. & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ. Ο.Ε δεν έχει καταθέσει, όπως απαιτείτο ρητά από τη Διακήρυξη, πιστοποίηση 

EUROVENT για το προσφερόμενο κλιματιστικό μηχάνημα HAIER TIDE GREEN AS68TEMHRA/1U68RENFRA 

απόδοσης 24.000btu/h. 

 

B. Σύμφωνα με το: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (σελ.46-47 Διακήρυξης) 

(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης) 

2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

«…Τα συνεργεία τα οποία θα προβαίνουν στις εργασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα αναγραφόμενα στο Π.Δ. 01/2013. 

Περαιτέρω οι εργασίες που αφορούν την ανάκτηση και τη διακίνηση των ψυκτικών ρευστών, θα πρέπει να εκτελούνται 

από πιστοποιημένο Μηχανικό (Π.Ε./Τ.Ε.) ή Εργοδηγό Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ο οποίος θα εκδίδει και τα 

απαιτούμενα, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, έγγραφα. Αυτό θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των απαραίτητων 

αδειών/πιστοποιητικών των μελών των συνεργείων πριν την υπογραφή της σύμβασης…» 

 

https://www.haieraircondition.gr/klimatistika/tide-green#eurovent
https://www.haieraircondition.gr/klimatistika/tide-green#eurovent
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Δεν έχουν κατατεθεί από την εταιρεία “ΒΕΡΡΑΣ Χ. & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ. Ο.Ε”, στο Φάκελο Δικαιολογητικών Προσωρινού 

Αναδόχου, όπως απαιτείτο ρητά από τη Διακήρυξη, οι απαραίτητες άδειες/πιστοποιητικά των μελών των συνεργείων. 

 

Συνεπώς η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.6 (Λόγοι απόρριψης προσφορών),  2.2.4 

έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) και 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου), της Διακήρυξης με αρ. Πρωτ. Διακ: 2643/6283/35141/22.10.2020, αποφασίζει 

την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία  «ΒΕΡΡΑΣ Χ & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ Ο.Ε». 

 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Νόμου 4412/2016 να κληθεί να υποβάλει δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου ο οικονομικός φορέας «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.» ο οποίος υπέβαλε για την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης  

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΒΕΡΡΑΣ Χ & ΖΙΟΥΤΗΣ Χ 

Ο.Ε». 

2. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία  «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.» 

σύμφωνα με το κάτωθι Πίνακα:  
 

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 € 

 

3. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.» που έχει αναδειχθεί προσωρινός 

ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 

3.2 της Διακήρυξης, 

 

εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και λοιπών ενδίκων 

μέσων σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό και 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: 

…………………………… 

2.  Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία  «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.» 

σύμφωνα με το κάτωθι Πίνακα:  
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3. Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία  «ΠΕΡΚΑΣ Α.Ε.» που έχει αναδειχθεί 

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού 

Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης,  

 

εφόσον επέλθει άπρακτη η πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και λοιπών 

ενδίκων μέσων σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                              

                                     

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 

 

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 € 
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