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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Ανανέωση και 

αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”. 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2459/5666/31140/24.09.2020  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 

2 της Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 1/02.10.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 (Αποσφράγιση και 

Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών) της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Κάτω των Ορίων για την «Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 

2020», (Αρ. Διακ. 13/20), τα οποία έχουν ως ακολούθως:  

…………………………………………………………………………………………………………………

. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση 

των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών  

 της  Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων  

για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  

“Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020” 

 

Συνήλθε την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Α΄ κτίριο, στην μικρή αίθουσα 

Συγκλήτου η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ’ αριθ. 

πρωτοκόλλου 574/2611/06.08.2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη 

Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΣΛΩ469Β7Θ-60Γ,  προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των 

Προσφορών, που υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 

Ορίων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020”  

συνολικού προϋπολογισμού 121.520,00€, (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)  

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    

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

 
 

 

  Πάτρα 5η Οκτωβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 696/32720   
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
ΑΔΑ: 6Α4Α469Β7Θ-0ΜΠ



Σελίδα 2 από 6 
 

Η Διακήρυξη 13/20 δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “20PROC007117502”. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

 

 

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 13/20, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω 

Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, παρατήρησε τα εξής: 

  

Η εν λόγω Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης,  διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και έλαβε 

τον αύξοντα αριθμό (Α/Α) Συστήματος, 95532. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη 13/20, η 31η  

Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ήταν η 4η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με 

τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό 95532 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

“κλειδωμένος” και αφετέρου ότι είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα μία (1) προσφορά,  ως ακολούθως:  

 

Α/Α 

Συστήματος 

προσφορών 

 

Προμηθευτής (Διακριτικός Τίτλος) 

 

Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

186896 

SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧ ΥΠ 

ΑΣΦ 

31/08/2020 15:53:39 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, επεσήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση της 

προσφοράς, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της εν λόγω προσφοράς.  

 

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 αποσφραγιστεί η ανωτέρω 

προσφορά.  

 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε. Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι 

υποφάκελοι (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων) με ένδειξη (που αφορούν) “Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

- Τεχνική προσφορά”,  με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 

 

1. Σταυρόπουλος Χρήστος Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΔΑΧ) Πρόεδρος 

2. Δασκάλου Βικτωρία Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΔΙΠ) Μέλος 

3. Ιωσηφίδης Ιωσήφ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΤΕΠ) Μέλος 

ΑΔΑ: 6Α4Α469Β7Θ-0ΜΠ



Σελίδα 3 από 6 
 

Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη,  αυτή θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού. 

 

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

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση του φακέλου της έντυπης προσφοράς, βάσει της κατάθεσής 

της στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: 

 

Α/Α 

Α/Α 

Πρωτοκόλλου  Οικονομικός Φορέας 

1 28218/02.09.2020 

SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧ ΥΠ ΑΣΦ 

 

Αφού ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές επί του έντυπου σφραγισμένου φακέλου 

του ανωτέρω  οικονομικού φορέα, ξεκίνησε η  διαδικασία αποσφράγισης της έντυπης προσφοράς. Με το 

άνοιγμα του φακέλου, ο  Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής μονογράψανε όλα τα κατατιθέμενα έντυπα 

(δικαιολογητικά – λοιπά έγγραφα). 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη σε αρχικό έλεγχο των έντυπων απαιτούμενων δικαιολογητικών,  αυτών 

δηλαδή, που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν τη 

ψηφιακή υπογραφή του.  

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο, τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των έντυπων 

προσφορών, των Δικαιολογητικών Συμμετοχής διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας: 

 

 SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧ ΥΠ ΑΣΦ, με 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186896. είχε καταθέσει προσφορά για τις Ομάδες 1 και 2. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και μετά από διευκρινήσεις που παρείχε η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, διαπίστωσε ότι ο 

εν λόγω  οικονομικός φορέας υποβάλλει ορθώς και πλήρως όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής, τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη για τις 

ομάδες 1 και 2. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης   συνέχισε την αξιολόγηση της Τεχνικής 

Προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα. Κατά τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι: 

 

ο οικονομικός φορέας με A/A ΕΣΗΔΗΣ: 186896 «SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ 

ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧ ΥΠ ΑΣΦ», έχει καταθέσει προσφορά για δύο από τα τρία τμήματα της Διακήρυξης 13/20  

και συγκεκριμένα για τις Ομάδες 1 και 2. Ως εκ τούτου η Τεχνική προσφορά για τις ομάδες 1. Ανανέωση 

ακαδημαϊκού συμβολαίου χρήσης λογισμικού Microsoft και 2. Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης 

λογισμικών CISCO, είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα 

αποδεκτή. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 

Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης 13/20, 

συνέταξε το παρόν ενιαίο πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της 

ΑΔΑ: 6Α4Α469Β7Θ-0ΜΠ
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«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, ώστε να προβεί στην 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά Συμμετοχής 

και τις Τεχνικές προσφορές ενέκρινε ως ορθά και πλήρη σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης 13/20. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

           

       

  Σταυρόπουλος Χρήστος                        Δασκάλου Βικτωρία                             Ιωσηφίδης Ιωσήφ 

………………………………………………………………………………………………………………………

… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς  

της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την  

ανάδειξη αναδόχου/ων για την 

“Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2020” 

 

 

Συνήλθε την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Α΄ κτίριο, στο Τμήμα Προμηθειών, 

Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & 

Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ’ αριθ.  πρωτοκόλλου 574/26111/06.08.2020 Απόφαση 

του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΣΛΩ469Β7Θ-60Γ, 

προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση & Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, που 

υποβλήθηκε στην Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

“Αν α ν έ ω σ η  κ α ι  α ν α β ά θ μ ι σ η  σ υ μ β ο λ α ί ω ν  χ ρ ή σ η ς  κ α ι  σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  λ ο γ ι σ μ ι κώ ν  2 0 2 0 ”, 

με αριθ. Διακήρυξης 13/20 και συνολικό προϋπολογισμό 121.520,00 (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη: 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 13/20, 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 ΕΣΗΔΗΣ: 95532 και δημοσιεύθηκε νομίμως 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PROC007117502. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη  Διακήρυξη η 31η  Αυγούστου 

2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν 

η 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

1. 
Σταυρόπουλος Χρήστος 

Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών 

(ΙΔΑΧ) 
Πρόεδρος 

2. 
Δασκάλου Βικτωρία Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΕΔΙΠ) Μέλος 

3. 
Ιωσηφίδης Ιωσήφ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΤΕΠ) Μέλος 

ΑΔΑ: 6Α4Α469Β7Θ-0ΜΠ
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 Μετά την αποσφράγιση της προσφοράς και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της 

Διακήρυξης, συνέταξε ενιαίο πρακτικό.  Στη συνέχεια το κοινοποίησε, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

του (υπο)φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, και στη συνέχεια να προβεί στην αξιολόγηση αυτής. 

 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς ορίστηκε η 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ειδοποιήθηκε ο οικονομικός φορέας: 

 

SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   (A/A 

ΕΣΗΔΗΣ: 186896) 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και το μέλος της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς, καταχώρησαν 

διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστεί η Οικονομική Προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα. 

 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η Οικονομική Προσφορά αποσφραγίσθηκε με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο της.  

 

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή διαπίστωσε ότι  ο ανωτέρω οικονομικός φορέας:  

 

α) είχε καταθέσει  Οικονομική Προσφορά, για την Ομάδα 1:Ανανέωση ακαδημαϊκού συμβολαίου χρήσης 

λογισμικού Microsoft  και για την Ομάδα 2: Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης λογισμικών CISCO,  ορθώς 

και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 13/20,  

β) είχε καταθέσει Οικονομική Προσφορά, η οποία δεν υπερέβαινε τον προϋπολογισμό της σύμβασης για τις 

ανωτέρω Ομάδες,  όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης 13/20. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τη Διακήρυξη 13/20,  

β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, 

γ) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς, όπως 

αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1, και  

δ) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς 

 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

 

1ο. την αποδοχή της Οικονομικής Προσφοράς για τις ομάδες 1 και 2 σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα 

στο παρόν πρακτικό του οικονομικού φορέα: 

 

SPACE HELLAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   (A/A 

ΕΣΗΔΗΣ: 186896) 
 

 

2ο. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω οικονομικού φορέα για τις ακόλουθες Ομάδες της 

Διακήρυξης  13/20 και σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα της Α/Α  186896 οικονομικής προσφοράς:  

  

ΟΜΑΔΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Π/Υ ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΔΑ: 6Α4Α469Β7Θ-0ΜΠ



Σελίδα 6 από 6 
 

1. 

Ανανέωση 

ακαδημαϊκο

ύ 

συμβολαίου 

χρήσης 

λογισμικού 

Microsoft 

SPACE HELLAS – 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩ

Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ    

55.000,00€ 53.203,33€ 65.972,13€ 

2.  

 Ανανέωση 

συμβολαίου 

συντήρησης 

λογισμικών 

CISCO 

35.000,00€ 30.177,31€ 
 

37.419,86€ 

 

3ο να ζητηθεί από τον ανωτέρω οικονομικό φορέα, να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων σε 

αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο  3.2.1 της Διακήρυξης 13/20. 

                                                  

Η  Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

 

 Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

  

 

Σταυρόπουλος Χρήστος                        Δασκάλου Βικτωρία                             Ιωσηφίδης Ιωσήφ 

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

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

     
 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση:  

-  Γραμματεία  Πρυτανείας  

-  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας 
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