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ΠΡΟΣ :  Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

   

               Ε ν τ α ύ θ α 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών 

και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τον «Καθαρισμό  

των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, 

Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος (Αρ. Διακ.:  11/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2695/6364/35443/26.10.2020  έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 5/29.10.2020 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα 

ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “ Καθαρισμό των 

εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, 

διάρκειας δύο ετών” με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, (Αρ. Διακ.: 11/20), τα οποία έχουν ως ακολούθως: 

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

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

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

ανάδειξη αναδόχου/ων για τον «Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα 

(Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος 

Συνήλθε την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου  (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 477/21958/08-07-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΖΩ469Β7Θ-Κ7Β) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να 

προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική  Διαδικασία 

Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για τον «Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις 

Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον 

έτος, (Αρ. Διακ. 11/20). 

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 94435. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη 11/20 και με την υπ’ αριθ. 686/24943/29-07-2020 Απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πατρών περί έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω ουσιωδών 

αλλαγών των όρων της Διακήρυξης (ορθή επανάληψη του αναλυτικού προϋπολογισμού) η 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη 

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 29η Οκτωβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 844/35926  
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και ώρα  18:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 7η  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11:00 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Μπαμπουσκάκης Γεώργιος 

2. Δημητροπούλου Μαρία 

3. Σαλάππας Αλέξιος 

Αρχικά η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα 

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 94435 και 

διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό πέντε (5) προσφορές,  ως ακολούθως:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 186755 28/8/2020 10:24 

SARP FACILITY MANAGEMENT A.E. 184323 27/8/2020 9:35 

Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 184279 31/8/2020 20:04 

MAGIC FRESH FACILITY L.T.D. 185068 1/9/2020 13:01 

3G FACILITIES SERVICES - SERVICES A.E. - 

3G SECURITY SERVICES A.E. 
184264 31/8/2020 12:49 

 

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

περιεχόμενό τoυς.  

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.  

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. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων της επιμέρους έντυπης προσφοράς των οικονομικών φορέων, 

βάσει της κατάθεσής τους στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Π.Π. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1 ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 27642/28-08-2020 

2 SARP FACILITY MANAGEMENT A.E. 27613/28-08-2020 

3 Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 28116/01-09-2020 

4 MAGIC FRESH FACILITY L.T.D. 28248/02-09-2020 

5 
3G FACILITIES SERVICES - SERVICES A.E. - 3G 

SECURITY SERVICES A.E. 
28221/02-09-2020 
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Ο Πρόεδρος, επεσήμανε στα μέλη της Επιτροπής ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στο κεντρικό 

πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, την εγγύηση συμμετοχής, η οποία 

απαιτούνταν σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 (β) της διακήρυξης 11/20. 

Αφού ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων έντυπων φακέλων, ξεκίνησε 

η διαδικασία αποσφράγισης τους και μονογραφής των εγγυητικών  συμμετοχής, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και επεσήμανε ότι, όλοι οι οικονομικοί φορείς 

α) είχαν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και β) οι κατατιθέμενες εγγυητικές συμμετοχής 

υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης «Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται 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». 

Στη συνέχεια η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της. 

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

Την 1η  Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. συνεχίστηκε η διακοπείσα συνεδρίαση και η επιτροπή προχώρησε 

στην αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

 

Κατόπιν, η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 2.1.5, 2.2.2,  & 2.4.3.1 της εν λόγω Διακήρυξης, διαπίστωσε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει ορθώς και 

πλήρως όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής . 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των οικονομικών φορέων, οι οποίοι είχαν 

υποβάλλει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι: 

 Ο οικονομικός φορέας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 186755 ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., κατέθεσε Τεχνική 

Προσφορά η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184323 SARP FACILITY MANAGEMENT A.E., κατέθεσε Τεχνική 

Προσφορά η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184279 Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., κατέθεσε Τεχνική Προσφορά 

η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185068  MAGIC FRESH FACILITY L.T.D., κατέθεσε Τεχνική Προσφορά 

η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 Ο οικονομικός φορέας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184264  3G FACILITIES SERVICES - SERVICES A.E. - 3G SECURITY 

SERVICES A.E., κατέθεσε Τεχνική Προσφορά η οποία είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και ως εκ 

τούτου κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

 

Με το πέρας της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, αφού επεσήμανε ότι οι 

τεχνικές προσφορές όλων των οικονομικών φορέων είχαν κατατεθεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.4.1, 2.4.2. & 

2.4.3. της διακήρυξης 11/20, κατέγραψε στον πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του παρόντος Πρακτικού, τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης για κάθε ομάδα. 

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

Διενέργειας & Αξιολόγησης, 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 των (υπό)φακέλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Κατόπιν η 

Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές  έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα 

με το Παράρτημα του παρόντος Πρακτικού. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Μπαμπουσκάκης Γεώργιος Δημητροπούλου Μαρία Σαλάππας Αλέξιος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού 
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Α/Α ΟΜΑΔΑ-ΤΜΗΜΑ 

ΡΟΜΒΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣ

ΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

SARP 

FACILITY 

MANAGEM

ENT Α.Ε. 

Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟ

ΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. 

MAGIC 

FRESH 

FACILITY 

L.T.D. 

3G 

FACILITIES 

SERVICES - 

SERVICES 

A.E. - 3G 

SECURITY 

SERVICES 

A.E. 

1 

ΟΜΑΔΑ Α 

 αποδεκτή  αποδεκτή   αποδεκτή   αποδεκτή    αποδεκτή 

Καθαρισμός των εξωτερικών 

χώρων του Πανεπιστημίου 

Πατρών στην Πόλη Πάτρα Ρίο, 

διάρκειας δύο ετών (κατά τα 

λοιπά όσα αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή) 

2 

ΟΜΑΔΑ Β 

 αποδεκτή   αποδεκτή   αποδεκτή   αποδεκτή   αποδεκτή    

Καθαρισμός των εξωτερικών 

χώρων του Πανεπιστημίου 

Πατρών στην Πόλη Πάτρα 

Κουκούλι, διάρκειας δύο ετών 

(κατά τα λοιπά όσα 

αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή)    

3 

ΟΜΑΔΑ Γ 

 αποδεκτή   αποδεκτή   αποδεκτή     αποδεκτή   

Καθαρισμός των εξωτερικών 

χώρων του Πανεπιστημίου 

Πατρών στην Πόλη Μεσολόγγι, 

διάρκειας δύο ετών (κατά τα 

λοιπά όσα αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή)  

4 

ΟΜΑΔΑ Δ  

 αποδεκτή   αποδεκτή   αποδεκτή     αποδεκτή   

Καθαρισμός των εξωτερικών 

χώρων του Πανεπιστημίου 

Πατρών στην Πόλη Αμαλιάδα, 

διάρκειας δύο ετών (κατά τα 

λοιπά όσα αναφέρονται στην 

τεχνική περιγραφή) 

 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης 

Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τον «Καθαρισμό  των εξωτερικών χώρων του 

Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις  Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, διάρκειας δύο ετών» με 

δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος 

Συνήλθε την 7η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου  (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 

1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθ. πρωτοκόλλου 477/21958/08-07-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΖΩ469Β7Θ-Κ7Β) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου 

να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών,  των οικονομικών φορέων των 

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

απαιτήσεις της Διακήρυξης 11/20, καθώς και σύμφωνα με το Πρακτικό 1 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Μπαμπουσκάκης Γεώργιος 

2. Δημητροπούλου Μαρία 

3. Σαλάππας Αλέξιος 
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Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 11/20, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης 

Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής: 

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε το Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 94435  και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC006982492. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη 11/20 και με την υπ’ αριθ. 686/24943/29-07-2020 Απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑΜ 20PROC007111145)  περί έγκρισης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών, λόγω ουσιωδών αλλαγών των όρων της Διακήρυξης (ορθή επανάληψη του αναλυτικού προϋπολογισμού) η 1η 

Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 7η  

Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

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

Τεχνικών Προσφορών όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της 

Διακήρυξης, συνέταξε ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποίησε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην 

Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να οριστεί 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 7η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ. και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», ειδοποιήθηκαν την 06/10/2020 14:15:46 όλοι οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς, ήτοι: 

 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 186755 

2 SARP FACILITY MANAGEMENT A.E. 184323 

3 Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 184279 

4 MAGIC FRESH FACILITY L.T.D. 185068 

5 
3G FACILITIES SERVICES - SERVICES A.E. - 3G 

SECURITY SERVICES A.E. 
184264 

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 αποσφραγίστηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον 

η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους από όλους τους συμμετέχοντες. 

Η Επιτροπή αφού επισήμανε 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 η 

Επιτροπή είχε κρίνει τις προσφορές τους ως αποδεκτές (Πρακτικό 1), ήτοι: 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 186755  ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184323  SARP FACILITY MANAGEMENT A.E. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184279  Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 185068 MAGIC FRESH FACILITY L.T.D. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184264 3G FACILITIES SERVICES - SERVICES A.E. - 3G SECURITY SERVICES A.E. 

Στην συνέχεια η Επιτροπή αξιολόγησε και διαπίστωσε ότι, οι οικονομικοί φορείς είχαν καταθέσει τις οικονομικές τους προσφορές ορθώς 

και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και  δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται στο Παράρτημα  

της Διακήρυξη  11/20. 

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης αξιολόγησε και κατέταξε τις παραδεκτές οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ανά 

ομάδα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 
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Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (Πρακτικό 1), οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια της εν λόγω 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών. 

Εισηγείται 

1ο. την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της εν λόγω διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 186755  ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184323  SARP FACILITY MANAGEMENT A.E. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184279  Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 185068  MAGIC FRESH FACILITY L.T.D. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184264  3G FACILITIES SERVICES - SERVICES A.E. - 3G SECURITY SERVICES A.E. 

 

2ο. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των κάτωθι οικονομικών φορέων σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο 

παρόν πρακτικό 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 186755  ΡΟΜΒΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184323  SARP FACILITY MANAGEMENT A.E. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184279  Σ.Κ.Ε.Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 185068  MAGIC FRESH FACILITY L.T.D. 

 A/A ΕΣΗΔΗΣ: 184264  3G FACILITIES SERVICES - SERVICES A.E. - 3G SECURITY SERVICES A.E. 

 

3ο. την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος 1 του 

παρόντος πρακτικού 

4ο. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα που  έχει 

αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος 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 11/20. 

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

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Μπαμπουσκάκης Γεώργιος Δημητροπούλου Μαρία Σαλάππας Αλέξιος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑ-

ΤΜΗΜΑ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΡΟΜΒΟΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ 

Ε.Π.Ε. 

SARP 

FACILITY 

MANAG 

EMENT 

Α.Ε. 

Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝ/ΠΗ 

Ε.Π.Ε. 

MAGIC 

FRESH 

FACILITY 

L.T.D. 

3G 

FACILITIES 

SERVICES - 

SERVICES 

A.E. - 3G 

SECURITY 

SERVICES 

A.E. 

1 

ΟΜΑΔΑ Α 

89.750,00 89.562,24 83.995,17 98.578,11 125.000,00 
Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. 
83.995,17 104.154,01 

Καθαρισμός 

των 

εξωτερικών 

χώρων του 

Πανεπιστημίου 

Πατρών στην 

Πόλη Πάτρα 

Ρίο, διάρκειας 

δύο ετών 

(κατά τα λοιπά 

όσα 

αναφέρονται 

στην τεχνική 

περιγραφή) 

2 ΟΜΑΔΑ Β 44.950,00 44.781,12 42.010,08 49.800,73 62.903,23 42.010,08 52.092,50 
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Καθαρισμός 

των 

εξωτερικών 

χώρων του 

Πανεπιστημίου 

Πατρών στην 

Πόλη Πάτρα 

Κουκούλι, 

διάρκειας δύο 

ετών (κατά τα 

λοιπά όσα 

αναφέρονται 

στην τεχνική 

περιγραφή)    

Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. 

3 

ΟΜΑΔΑ Γ 

37.299,86 37.317,60 35.623,40   64.516,13 
Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. 
35.623,40 44.173,02 

Καθαρισμός 

των 

εξωτερικών 

χώρων του 

Πανεπιστημίου 

Πατρών στην 

Πόλη 

Μεσολόγγι, 

διάρκειας δύο 

ετών (κατά τα 

λοιπά όσα 

αναφέρονται 

στην τεχνική 

περιγραφή)  

4 

ΟΜΑΔΑ Δ  

15.140,01 14.927,04 14.150,22   47.580,65 
Σ.Κ.Ε.Κ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Ε.Π.Ε. 
14.150,22 17.546,27 

Καθαρισμός 

των 

εξωτερικών 

χώρων του 

Πανεπιστημίου 

Πατρών στην 

Πόλη 

Αμαλιάδα, 

διάρκειας δύο 

ετών (κατά τα 

λοιπά όσα 

αναφέρονται 

στην τεχνική 

περιγραφή) 

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

 

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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