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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 

Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων 

και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών»  (Αρ. Διακ.:  21/20). 

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 2770/6599/36611/04.11.2020   έγγραφό σας με τα συνημμένα πρακτικά  1 και 2 της 

Επιτροπής  Διενέργειας  & Αξιολόγησης. 

 

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθ. 6/05.11.2020 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 της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ.: 21/20), τα 

οποία έχουν ως ακολούθως: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και Τεχνικών Προσφορών της Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια Βιβλίων  για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Συνήλθε την 22η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην μικρή αίθουσα Συγκλήτου  (Α΄ κτίριο 

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

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 711/42944/03-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΑ1469Β7Θ-Ι5Η) Απόφαση του Πρυτανικού 

Συμβουλίου και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 537/19966 Απόφαση Συγκλήτου εγκρίθηκε η προμήθεια των μη 

κατακυρωθέντων βιβλίων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

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 Νοεμβρίου 2020 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:889/36838 
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Πατρών» (Αρ. Διακ. 26/19), με Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, 

με τους ίδιους όρους και τις ίδιες Επιτροπές Διενέργειας και Παρακολούθησης-Παραλαβής, προκειμένου να προβεί 

στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Βιβλίων  για τις ανάγκες των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών», (Αρ. Διακ. 21/20)». 

Η εν λόγω Διακήρυξη έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 99410. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 16η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00 μ.μ. και 

η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 22η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:00 π.μ. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Τσάκωνας Ιωάννης Πρόεδρος 

2. Κηπουργού Ελισάβετ Μέλος 

3. Σακελλάρη Νίκη Μέλος 

 

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 

99410 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 

αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά,  ως ακολούθως: 

 

Α/Α Οικονομικός Φορέας 
Α/Α Συστήματος 

Προσφοράς 

Ημερομηνία  & ώρα 

υποβολής προσφοράς 

1 Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ 194815 16/10/2020 10:16:06 

 

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  διαπίστωσε την κατάθεση φακέλου της επιμέρους έντυπης προσφοράς του οικονομιούν 

φορέα «Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. πρωτ. 

34513/19-10-2020. 

Ο Πρόεδρος, επεσήμανε στα μέλη της Επιτροπής ότι  ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ 

Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ» είχε 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 21/20.  

Αφού ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί του σφραγισμένου έντυπου φακέλου, 

ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης του και μονογραφής της εγγυητικής  συμμετοχής, καθώς και των λοιπών 

δικαιολογητικών. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και επεσήμανε ότι, ο οικονομικός 

φορέας  α) είχε καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και β) η κατατιθέμενη εγγυητική 

συμμετοχής υποβλήθηκε 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». 
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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 ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία  «Χ. 

& Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ   είχε υποβάλλει ορθώς και πλήρως όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής . 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα, ο οποίος είχε 

υποβάλλει ορθώς και πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Κατά τον έλεγχο της Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι  ο οικονομικός φορέας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 194815 Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ, κατέθεσε 

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

αποδεκτή. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής  Προσφοράς 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 του (υπο)φακέλου της υποβληθείσας οικονομικής 

προσφοράς, ώστε να προβεί στην αξιολόγηση αυτής. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

 

      Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

 

 

  

   Τσάκωνας Ιωάννης    Κηπουργού Ελισάβετ      Σακελλάρη Νίκη 

 

 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών 

της  Επαναληπτικής Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την 

«Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

 

Συνήλθε την 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου  (Α΄ κτίριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 711/42944/03-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΑ1469Β7Θ-Ι5Η) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 537/19966 Απόφαση Συγκλήτου εγκρίθηκε η προμήθεια των μη κατακυρωθέντων 

βιβλίων της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Βιβλίων 

για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 

26/19), με Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, με τους ίδιους όρους 

και τις ίδιες Επιτροπές Διενέργειας και Παρακολούθησης-Παραλαβής, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική 

Αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Επαναληπτικής Ανοικτής 

Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των 

Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 21/20) καθώς και 

στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς του οικονομικών φορέα του οποίου την Τεχνική προσφορά και τα 

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

το Πρακτικό 1. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:  

1. Τσάκωνας Ιωάννης Πρόεδρος 

2. Κηπουργού Ελισάβετ Μέλος 
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3. Σακελλάρη Νίκη Μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 21/20, 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 99410 και δημοσιεύθηκε νομίμως στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007355383 . Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 16η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 18:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 22η Οκτωβρίου 2020, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Μετά την αποσφράγιση της μοναδικής προσφοράς και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του συμμετέχοντος  οικονομικού φορέα, η Επιτροπή Διαγωνισμού, 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 της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς, ώστε να προβεί στην αξιολόγηση της οποίας η τεχνική 

προσφορά και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. Η ημερομηνία αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς ορίστηκε για τις 30/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ. 

και ειδοποιήθηκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στις 27/10/2020 10:29:33 ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ με α/α Συστήματος Προσφοράς: 194815. 

 

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 οικονομική προσφορά.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω διαδικασία, η οικονομική προσφορά αποσφραγίσθηκε με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον 

η πρόσβαση στο περιεχόμενο της.  

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγησή της διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας είχε καταθέσει την οικονομική του 

προσφορά ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 21/20. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολόγησε και κατέταξε ως παραδεκτή την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  

Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ ανά είδος σύμφωνα με το Παράρτημα I του παρόντος Πρακτικού, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 

Κατόπιν, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και 

Τεχνικής Προσφοράς (Πρακτικό 1), η οποία κατατέθηκε στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Οικονομικής προσφοράς 

Εισηγείται 

1ον. Την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ: 194815 η οποία κρίθηκε αποδεκτή για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο Πρακτικό 1 της Επιτροπής 

Διαγωνισμού της εν λόγω διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

2ον. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Χ. & Α. ΤΣΑΠΑΡΑ Ο.Ε.-ΙΔΕΑΤΟ με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ: 194815 σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό. 

3ον. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Πίνακα του Παραρτήματος Ι 

του παρόντος πρακτικού. 
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4ον. Αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα 

που έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο  3.2  της Διακήρυξης 21/20. 

Πάτρα, 30/10/2020 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

 

 

Τσάκωνας Ιωάννης 

 

 

Κηπουργού Ελισάβετ 

 

 

Σακελλάρη Νίκη 

 

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

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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