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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 & Αξιολόγησης των προσφορών που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των 

Ορίων για την «Προμήθεια  και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και 

μηχανημάτων διαιρούμενου τύπο σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 29/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 459/839/5403/22.02.2021 έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 21/24.02.2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε 

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

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών 

μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπο σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 29/20),  

τα οποία έχουν ως ακολούθως:      

 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών 

της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την 

“ Προμήθεια και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου σε χώρους 

του Πανεπιστημίου Πατρών ” 

Συνήλθε την 22η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. , στο Α΄ κτίριο, στο Τμήμα Προμηθειών, 

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

συγκροτήθηκε στην υπ’ αριθ.  12/17.12.2020 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη 

Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΘΡ469Β7Θ-Ι3Ζ,  προκειμένου να προβεί στην Αποσφράγιση των Ηλεκτρονικών και Έντυπων 

Προσφορών, που υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

“Π ρ ο μ ή θ ε ι α   κ α ι  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  κ α ι  μ η χ α ν η μ ά τ ω ν  

δ ι α ι ρ ο ύ μ ε ν ο υ  τ ύ π ο  σ ε  χ ώ ρ ο υ ς  τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Π α τ ρ ώ ν ”, με αριθ. Διακήρυξης 29/20 και 

συνολικό προϋπολογισμό 119.164,00  (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). 

Η Διακήρυξη 29/20 δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “20PROC007808445 ”. 

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 25η Φεβρουαρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 311/6182 
   

mailto:prytaniko@upatras.gr
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/up_2017_logo_en.jpg
ΑΔΑ: 64ΜΟ469Β7Θ-ΣΧΙ
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Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. Κανδρής Χαράλαμπος Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) 

2. Σάνης Ανδρέας, 

 

 Τακτικό Μέλος  

 
3. Δημητροπούλου Μαρία Τακτικό Μέλος 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 29/20, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Διαγωνισμό, 

παρατήρησε τα εξής : 

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

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό 

(α/α) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συστήματος, 103199. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 18η  Ιανουαρίου 2021, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., όμως κατόπιν της 771 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ 12/01/2021 πιστοποίησης που 

δημοσιεύθηκε στο portal του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών 

& Υπηρεσιών την Τρίτη 12.01.2021 από 13:30 έως 16:30, η Αναθέτουσα Αρχή με το υπ’ αριθμ. 104/260/979/13-01-

2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008000972) αποφάσισε την παράταση των ανωτέρων ημερομηνιών, με την νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών να ορίζεται στις 15/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. και την 

νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης να ορίζεται στις 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 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 

103199 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως “κλειδωμένος” και 

αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό έξι (6) προσφορές,  ως ακολούθως:  

  

Α/Α 

Συστήματος 

προσφορών 

 

Οικονομικός Φορέας 

 

Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

202598 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 11/01/2021 13:57:15 

206589 ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/01/2021 13:54:53 

206663 Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 12/01/2021 12:53:37 

206141 
ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ 
12/01/2021 14:00:27 

205627 ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12/01/2021 11:28:41 

205675 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε 15/01/2021 16:13:24 

 

Η Επιτροπή επισήμανε ότι μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των εν λόγω προσφορών.  

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 αποσφραγιστούν οι προσφορές.  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59513&tradingPartnerId=77175&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=3IT7uepW7avgdts05PH5pg..
ΑΔΑ: 64ΜΟ469Β7Θ-ΣΧΙ
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Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν. 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, από όλους τους συμμετέχοντες.  

Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι  “Οικονομικές Προσφορές” δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη, 

αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και προέβη σε 

αρίθμηση των φακέλων των έντυπων προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό, βάσει της κατάθεσής τους στο Κεντρικό 

Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών ως ακολούθως: 

Α/Α 
Α/Α 

Πρωτοκόλλου  Οικονομικός Φορέας 

1 769/12-01-2021 ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2 842/12-01-2021 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

3 1183/14-01-2021 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε 

4 1203/14-01-2021 Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

 

Αφού ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των τεσσάρων (4)  σφραγισμένων 

φακέλων των εταιρειών που είχαν υποβάλλει τα “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”,  τόσο 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf, όσο και σε έντυπη μορφή, ξεκίνησε τη  διαδικασία αποσφράγισης των 

έντυπων Προσφορών.  Με το άνοιγμα των φακέλων των  εταιρειών, ο  Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής 

μονογράψανε όλα τα κατατιθέμενα έντυπα (δικαιολογητικά – λοιπά έγγραφα).  Οι οικονομικοί φορείς 

“ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ” και  “ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ” δεν κατέθεσαν έντυπο φάκελο, διότι προσκόμισαν εγγυητική συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης από το ΤΜΕΔΕ, 

όπου σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενο Φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” της 

Διακήρυξης “Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις 

εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.” 

Η Επιτροπή συμφώνησε να επανέλθει για εξέταση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών 

τόσο των κατατιθέμενων έντυπων προσφορών όσο και των ηλεκτρονικών την 5η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. 

*********************************** 

Συνήλθε την 5η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο Α΄ κτίριο, στη μικρή αίθουσα 

Συγκλήτου, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να προβεί στην Αποσφράγιση & την Αξιολόγηση των 

Προσφορών της ανωτέρω Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

“Πρ ο μ ή θ ε ι α   κ α ι  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  κ ε ν τ ρ ι κ ώ ν  κ λ ι μ α τ ι σ τ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν  κ α ι  μ η χ α ν η μ ά τ ω ν  

δ ι α ι ρ ο ύ μ ε ν ο υ  τ ύ π ο  σ ε  χ ώ ρ ο υ ς  τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Π α τ ρ ώ ν ”.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. Κανδρής  Χαράλαμπος Πρόεδρος 

2. Σάνης Ανδρέας 

 

 Μέλος 

 
3. Δημητροπούλου Μαρία  Μέλος 

 
 

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.  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59513&tradingPartnerId=77175&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=3IT7uepW7avgdts05PH5pg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
ΑΔΑ: 64ΜΟ469Β7Θ-ΣΧΙ
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Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, τόσο των ηλεκτρονικών  όσο και των έντυπων προσφορών, των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και των δυο υποψηφίων, αρχικά διαπίστωσε ότι οι εταιρείες κατέθεσαν προσφορές όπως φαίνεται στον 

κάτωθι πίνακα: 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Τμήμα-Ομάδα 

1 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1, 2, 3 

2 ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1, 2, 3 

3 Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 1, 2, 3 

4 
ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ 
1, 2, 3 

5 ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1, 2, 3 

6 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε. Ε. 1, 2, 3 

 

Η Επιτροπή, κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τόσο ηλεκτρονικά όσο και εντύπως, διαπίστωσε  ότι 

οι οικονομικοί φορείς  «ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», «ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», «Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ» και «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ» είχαν καταθέσει ορθώς και πλήρως τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ διαπίστωσε ελλείψεις για τις κάτωθι 

εταιρείες: 

 Ο οικονομικός φορέας ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε εγγυητική συμμετοχής με χρόνο ισχύος 

μέχρι τις 30/09/2021 και όχι μέχρι τις 15/10/2021 που ήταν το ορθό, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.1 

Εγγύηση Συμμετοχής της Διακήρυξης «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται». Η προσφορά κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε για την κάλυψη της απαίτησης 2.2.6 Τεχνική και 

Επαγγελματική Ικανότητα, συνάπτει συμφωνητικό δάνειας εμπειρίας με τον κ. Δερμιτζάκη Αντώνιο, το οποίο 

δεν φέρει την ψηφιακή υπογραφή του κου Δερμιτζάκη παρά μόνο θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ομοίως 

και το ΕΕΕΣ που έχει υποβάλλει. Κατόπιν της απόφασης ΔΕφΠατρών ΑΝ 7/2018 του Διοικητικού Εφετείου 

Πατρών που έκρινε ότι σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ το ΕΕΕΣ του τρίτου φορέα που 

δανείζει εμπειρία σε διαγωνιζόμενο πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και δεν αρκεί η βεβαίωση 

γνησίου της υπογραφής, η προσφορά κρίνεται ομόφωνα μη αποδεκτή. 

Στην συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

ξεκίνησε την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, οι οποίες κατατέθηκαν ηλεκτρονικά. 

Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού 

επεσήμανε ότι όλες είχαν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Διακήρυξη, εν συνεχεία προέβη στην 

αξιολόγησή τους κατά την οποία διαπίστωσε τα εξής: 

 

 Ο οικονομικός φορέας ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. κατέθεσε Τεχνική Προσφορά για την 

Ομάδα 1, την Ομάδα 2 και την Ομάδα 3. Η Τεχνική Προσφορά για τις Ομάδες, κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή 

γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 Ο οικονομικός φορέας ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατέθεσε Τεχνική Προσφορά για την 

Ομάδα 1, την Ομάδα 2 και την Ομάδα 3. Η Τεχνική Προσφορά για τις Ομάδες, κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή 

γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59513&tradingPartnerId=77175&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=3IT7uepW7avgdts05PH5pg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59513&tradingPartnerId=77175&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=3IT7uepW7avgdts05PH5pg..
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 Ο οικονομικός φορέας  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ κατέθεσε Τεχνική Προσφορά 

για την Ομάδα 1, την Ομάδα 2 και την Ομάδα 3. Η Τεχνική Προσφορά για τις Ομάδες, κρίνεται ομόφωνα 

αποδεκτή γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

 Ο οικονομικός φορέας ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ κατέθεσε Τεχνική 

Προσφορά για την Ομάδα 1, την Ομάδα 2 και την Ομάδα 3. Η Τεχνική Προσφορά για τις Ομάδες, κρίνεται 

ομόφωνα αποδεκτή γιατί τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης 

 

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα: 

Εισηγείται 

 Την αποδοχή για τις περαιτέρω διαδικασίες του Διαγωνισμού της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού 

φορέα ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ., (Ομάδα 1, 2 και 3), 

 Την αποδοχή για τις περαιτέρω διαδικασίες του Διαγωνισμού της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού 

φορέα ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ., (Ομάδες 1, 2 και 3) 

 Την αποδοχή για τις περαιτέρω διαδικασίες του Διαγωνισμού της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού 

φορέα Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ, (Ομάδες 1, 2 και 3) 

 Την αποδοχή για τις περαιτέρω διαδικασίες του Διαγωνισμού της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού 

φορέα ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, (Ομάδες 1, 2 και 3) 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης, συνέταξε το παρόν ενιαίο πρακτικό,  το οποίο θα 

κοινοποιήσει, μέσω της λειτουργικότητας της “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 τις 

τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 

της Διακήρυξης. 

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

                Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

   

Κανδρής Χαράλαμπος Σάνης Ανδρέας Δημητροπούλου Μαρία 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αποσφράγιση & αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών της Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας 

Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την 

“ Προμήθεια και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου σε 

χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών ” 

Συνήλθε την 19η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ,μ., στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων  του Πανεπιστημίου Πατρών (Α΄ κτίριο Διοίκησης, αίθριο 1ου ορόφου 

– Πανεπιστημιούπολη, Ρίο),  η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε στην υπ’ αριθ. 12/17.12.2020 

(ΑΔΑ: 6ΙΘΡ469Β7Θ-Ι3Ζ) Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση όλων των Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “ Προμήθεια  και Εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων 

και μηχανημάτων διαιρούμενου τύπο σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών ” (Αρ. Διακ. 29/20 κ Α/Α 

Συστήματος 103199), καθώς και στην αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των οικονομικών φορέων των 

οποίων τις Τεχνικές Προσφορές και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής έκρινε πλήρη, σύμφωνα με τους όρους και τις 

ΑΔΑ: 64ΜΟ469Β7Θ-ΣΧΙ
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απαιτήσεις της Διακήρυξης, καθώς και σύμφωνα με το Πρακτικό 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη: 

1. Κανδρής Χαράλαμπος Τακτικό Μέλος (Πρόεδρος) 

2. Σάνης Ανδρέας, 

 

 Τακτικό Μέλος  

 

3. Δημητροπούλου Μαρία Τακτικό Μέλος 

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 29/20, 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 103199 και δημοσιεύθηκε νομίμως 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007808445. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 12η Ιανουαρίου 2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 18η  Ιανουαρίου 2021, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., όμως κατόπιν της 771 ΕΞ 2021/ΥΨηΔ 12/01/2021 πιστοποίησης που 

δημοσιεύθηκε στο portal του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμηθειών 

& Υπηρεσιών την Τρίτη 12.01.2021 από 13:30 έως 16:30, η Αναθέτουσα Αρχή με το υπ’ αριθμ. 104/260/979/13-01-

2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008000972) αποφάσισε την παράταση των ανωτέρων ημερομηνιών, με την νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών να ορίζεται στις 15/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. και την 

νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης να ορίζεται στις 22/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. 

 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

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 όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών, και στη συνέχεια να προβεί στην 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων, των οποίων τις Τεχνικές Προσφορές και τα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.  

 Ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε η 19η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ειδοποιήθηκαν όλοι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς, ήτοι 

 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 202598 – ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 206589 – ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206663 –  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206141 – ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 205627 – ΠΕΡΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 205675 –  ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε 

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 αποσφραγιστούν οι οικονομικές προσφορές 

των εν λόγω οικονομικών φορέων. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή 

πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους από όλους τους συμμετέχοντες.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού επεσήμανε ότι έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες προσφορές από τους 

οικονομικούς φορείς που αναφέρονται ανωτέρω, εν συνεχεία προέβη σε αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων των οποίων είχε κρίνει τις προσφορές τους ως 

αποδεκτές (Πρακτικό 1), ήτοι 

 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 202598 – ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 206589 – ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206663 –  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206141 – ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=59513&tradingPartnerId=77175&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=3IT7uepW7avgdts05PH5pg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
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Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς:  

α) είχαν καταθέσει τις οικονομικές τους προσφορές ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 29/20, 

β) είχαν καταθέσει οικονομικές προσφορές οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης 29/20,  

και τις κατέταξε ως εξής: 

Ομάδα 1 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου καναλάτο, για τους χώρους του 

υπολογιστικού κέντρου (ΚΥΠΕΣ) και των αιθουσών διδασκαλίας ΗΛ6, ΗΛ7 & ΗΛ8 του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

Σύνολο προσφοράς σε € 

μη συμπ. ΦΠΑ 

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 202598 14.000,00 € 

ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 206589 9.950,00 € 

Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ 

ΑΒΕΤΕ 
206663 8.720,00 € 

ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
206141 9.830,00 € 

 

Ομάδα 2 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης δαπέδου, τύπου 

ντουλάπας, για τις ανάγκες χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

Οικονομικός φορέας 
      Α/Α Συστήματος 

          προσφοράς 

Σύνολο προσφοράς σε € 

μη συμπ. ΦΠΑ 

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 202598 40.825,00 € 

ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 206589 41.490,00 € 

Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ 

ΑΒΕΤΕ 
206663 41.599,00 € 

ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
206141 41.380,00 € 

 

Ομάδα 3 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες 

των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (στις εγκαταστάσεις σε Ρίο, Κουκούλι, Αγρίνιο, Μεσολόγγι) 

 

Οικονομικός φορέας       Α/Α Συστήματος Σύνολο προσφοράς σε € 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
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          προσφοράς μη συμπ. ΦΠΑ 

ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 202598 34.362,00 € 

ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 206589 23.950,00 € 

Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ 

ΑΒΕΤΕ 
206663 25.850,00 € 

ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
206141 24.450,00 € 

 

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη α) τη Διακήρυξη 29/20 β) το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν 

λόγω Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, γ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

Τεχνικών Προσφορών, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 1, και δ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

Οικονομικών προσφορών  

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

 

1ο. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό των κάτωθι 

οικονομικών φορέων: 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 202598 – ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 206589 – ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206663 –  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206141 – ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 

2ο. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των οικονομικών φορέων 

α)   Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

για τo ακόλουθo τμήμα της Διακήρυξης 29/20: 

 Ομάδα 1 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου καναλάτο, για τους χώρους του 

υπολογιστικού κέντρου (ΚΥΠΕΣ) και των αιθουσών διδασκαλίας ΗΛ6, ΗΛ7 & ΗΛ8 του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με τιμή προσφοράς 8.720,00 € μη συμπ. ΦΠΑ. 

 

β) ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

για το ακόλουθο τμήμα της Διακήρυξης 29/20: 

 Ομάδα 2 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης δαπέδου, τύπου 

ντουλάπας, για τις ανάγκες χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών με τιμή προσφοράς 40.825,00 € μη συμπ. ΦΠΑ 

 

γ) ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

για το ακόλουθο τμήμα της Διακήρυξης 29/20: 

 Ομάδα 3 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις ανάγκες 

των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (στις εγκαταστάσεις σε Ρίο, Κουκούλι, Αγρίνιο, Μεσολόγγι με 

τιμή προσφοράς 23.950 € μη συμπ. ΦΠΑ. 

 

3ο. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τους οικονομικούς φορείς 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 202598 – ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 206589 – ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206663 –  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
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να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα 

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο  3.2.2  της Διακήρυξης 29/20. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

                Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

   

Κανδρής Χαράλαμπος Σάνης Ανδρέας Δημητροπούλου Μαρία 

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

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

 

1ο. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα ως άνω  αναφερόμενα στο 2ο  πρακτικό 

των κάτωθι οικονομικών φορέων: 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 202598 – ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 206589 – ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206663 –  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206141 – ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

 

2ο. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των οικονομικών φορέων 

α)   Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

για τo ακόλουθo τμήμα της Διακήρυξης 29/20: 

 Ομάδα 1 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων τύπου καναλάτο, για τους 

χώρους του υπολογιστικού κέντρου (ΚΥΠΕΣ) και των αιθουσών διδασκαλίας ΗΛ6, ΗΛ7 & ΗΛ8 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με τιμή προσφοράς 

8.720,00 € μη συμπ. ΦΠΑ. 

 

β) ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

για το ακόλουθο τμήμα της Διακήρυξης 29/20: 

 Ομάδα 2 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης δαπέδου, 

τύπου ντουλάπας, για τις ανάγκες χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών με τιμή προσφοράς 40.825,00 

€ μη συμπ. ΦΠΑ 

 

γ) ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

για το ακόλουθο τμήμα της Διακήρυξης 29/20: 

 Ομάδα 3 – Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, για τις 

ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών (στις εγκαταστάσεις σε Ρίο, Κουκούλι, 

Αγρίνιο, Μεσολόγγι με τιμή προσφοράς 23.950 € μη συμπ. ΦΠΑ. 

 

3ο. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τους 

οικονομικούς φορείς 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 202598 – ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 206589 – ΚΑΙΜΑΚΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=38805&tradingPartnerId=57069&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1986679755&oapc=14&oas=hl0_fvfuQZ9dqT3FnoR_rQ..
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 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 206663 –  Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΙΝΤΕΡΣΟΛΑΡ ΑΒΕΤΕ 

 

να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 

αυτούς, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο  3.2.2  της Διακήρυξης 29/20. 

 

 

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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