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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Πάτρα 5η Νοεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:888/36837
ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ενταύθα
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 για την ανάδειξη
αναδόχου/ων για τη «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την
κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο,
Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο ,για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1)
επιπλέον ακαδημαϊκό έτος». (Διακ. 15/20).
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 2761/6578/36499/04.11.2020 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 Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων
για την « Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών
στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι,
Πύργο ,για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος». (Διακ.
15/20), τα οποία έχουν ως ακολούθως:
…………………………………………………………………………………………………………………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Ανοικτής
Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης ΄Ανω των Ορίων για τη: «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων
ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου
Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο» για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, με δικαίωμα
προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος»

Συνήλθε την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στη μεγάλη αίθουσα Συγκλήτου (Α΄
κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία
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συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 571/26107/06-08-2020 (ΑΔΑ:6ΘΙΛ469Β7Θ-ΘΧΝ) Απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Mίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων
ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου
Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο (αρ. Διακ.: 15/20» .
Η εν λόγω Διακήρυξη , ΑΔΑΜ:20PROC007131875 (προϋπολογισμού 831.903,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) έλαβε τον Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95536. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 09η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 18:00 και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν αρχικά η 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος
11:00. Με την με αριθ Πρωτ. Π.Π. 2360/5359/29163/09-09-2020 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑΜ:20PROC0072852690
ορίστηκε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 16η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα Ελλάδος 20:00
και νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 22 η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα Ελλάδος
11:00.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:


Αθανασόπουλος Γεώργιος,

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Θεμάτων Φοιτητικής Εστίας της

Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, Προϊστάμενος Τμήματος, Πρόεδρος.


Σαλάππας Αλέξιος, Τμήμα Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας (Μεσολόγγι) της Διεύθυνσης Φοιτητικής
Μέριμνας - Προϊστάμενος Τμήματος, Μέλος.



Αλτανόπουλος Κων/νος, Τμήμα Σίτισης και Παροχών της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας,
Προϊστάμενος Τμήματος, Μέλος.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν κατά το άνοιγμα των δικαιολογητικών οι κ.κ.:


Μπαλαμπάνης Νικόλαος , (Οικονομικός Φορέας ο οποίος υπέβαλλε προσφορά).



Πλάγκας Δημήτριος ,(Οικονομικός Φορέας ο οποίος υπέβαλλε προσφορά)

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
95536 και διαπίστωσε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και
αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, οι παρακάτω οκτώ (8) προσφορές, με τη σειρά που
εμφανίστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού:
Α/Α

Οικονομικός Φορέας

Αρ. ΕΣΗΔΗΣ

1

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

189269

2

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

188223

3

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

188058

4

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

188343

5

ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

189328

6

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

189296
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7

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

188288

8

ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

186956

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο
περιεχόμενό τους.
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.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των ανωτέρω προσφορών.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε αρίθμηση των φακέλων των έντυπων προσφορών κατ’ αύξοντα αριθμό
πρωτοκόλλου, ως ακολούθως:
Α/Α

Οικονομικός Φορέας

Αριθμός Πρωτ.

Ημερομηνία

1

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε»

29822

15-09-2020

2

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

30070

16-09-2020

3

ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30410

21-09-2020

4

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

30442

21-09-2020

5

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30445

21-09-2020

6

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

30447

21-09-2020

7

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

30504

21-09-2020

8

ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30513

21-09-2020

Αφού ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έθεσαν τις υπογραφές τους επί των σφραγισμένων φακέλων των
οικονομικών φορέων που είχαν υποβάλλει τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» σε έντυπη μορφή,
ξεκίνησε η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων και μονογραφής όλων των κατατιθέμενων εντύπων.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί κλειστοί φάκελοι οικονομικής προσφοράς από τους οικονομικούς
φορείς :
•

ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και

•

ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .

Οι φάκελοι αυτοί μονογράφησαν από τα μέλη της Επιτροπής και παραμένουν κλειστοί επειδή η οικονομική αξιολόγηση
θα γίνει μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.
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Στην Επιτροπή κατατέθηκε έντυπο υπογεγραμμένο υπόμνημα εκ μέρους τεσσάρων συμμετεχόντων
οικονομικών φορέων που αφορούσε τη συμμετοχή

του οικονομικού φορέα ΄΄ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ

ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ στην εν λόγω διαδικασία. Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει διευκρινήσεις από
τον οικ . φορέα για όσα αναφέρονται στο υπόμνημα μέσω της πλατφόρμας <<Επικοινωνίας >> του ΕΣΗΔΗΣ.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη διαδικασία και αποφάσισε να επανέλθει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και
ώρα 10:00. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έληξε τη συνεδρίαση στις 13:30.
………………………………….
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα
10:00, στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο) .
Η αναθέτουσα αρχή είχε διαβιβάσει το έγγραφο της επιτροπής για την παροχή διευκρινίσεων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι του παρόντος) στον ανωτέρω οικονομικό φορέα ΄΄ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 23/09/2020.
Ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30410 - ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέθεσε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα, στις 30/09/2020, τις
διευκρινίσεις του ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος) σύμφωνα με τις οποίες το ξενοδοχείο είναι διαθέσιμο για μίσθωση
κλινών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών από 01-10-2020. Σύμφωνα με την παρ 1.3 της Διακήρυξης, η
μίσθωση ορίζεται από 01-10-2020 εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού . Η Επιτροπή έτσι κρίνει
ότι δεν υφίσταται θέμα μη συμμόρφωσης με τους όρους της Διακήρυξης του οικονομικού φορέα με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ
30410 - ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Στη συνέχεια εξετάσθηκαν τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά όλων των συμμετεχόντων και έγινε
αντιπαραβολή με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή.
Κατά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:


Όλοι οι οικονομικοί φορείς , ήτοι οι


με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 29822- ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε»



με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30070- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30410 - ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30442- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30445- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30447- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ



με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30504- ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30513- ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
είχαν καταθέσει πλήρως τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2.1.5,
2.2.2, 2.4.3.1. και 2.4.5 της Διακήρυξης 15/2020.
Συνεπώς οι προσφορές τους γίνονται αποδεκτές.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και κατά τον έλεγχο τους διαπίστωσε
ότι:
Α.


Ο

Οικονομικός

φορέας

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε» κατέθεσε τεχνική προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 2 της
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Διακήρυξης 15/20 ¨ Μίσθωση 20 κλινών στο Αίγιο ¨ (Προσφορά 20 κλίνες) , για το ΤΜΗΜΑ 3 ΄΄Μίσθωση
20 κλινών στην Αμαλιάδα΄΄(Προσφορά 20 κλίνες) και για το ΤΜΗΜΑ 5 - Μίσθωση 20 κλινών στον Πύργο
(Προσφορά 20 κλίνες).


Ο Οικονομικός φορέας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, κατέθεσε τεχνική προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 4 Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι (Προσφορά 23 κλίνες)



Ο Οικονομικός φορέας ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατέθεσε
τεχνική προσφορά για το ΤΜΗΜΑ 4 - Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι.



Ο Οικονομικός φορέας ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, κατέθεσε τεχνική προσφορά για το



ΤΜΗΜΑ 4 - Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι (Προσφορά 12 κλίνες).



Ο Οικονομικός φορέας ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κατέθεσε τεχνική προσφορά για το



ΤΜΗΜΑ 4 - Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι (Προσφορά 15 κλίνες )



Ο Οικονομικός φορέας ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ , κατέθεσε τεχνική προσφορά για το



ΤΜΗΜΑ 4 - Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι ( Προσφορά 23 κλίνες ).



Ο Οικονομικός φορέας ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατέθεσε τεχνική προσφορά για το



ΤΜΗΜΑ 1 - Μίσθωση 30 κλινών στο Αγρίνιο (Προσφορά 30 κλίνες)



Ο Οικονομικός φορέας ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατέθεσε τεχνική προσφορά για το



ΤΜΗΜΑ 4 - Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι.

Β.
Οι τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων


με

Α/Α:

ΕΣΗΔΗΣ

29822-

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε», δεν είναι ξεκάθαρη σε ότι αφορά το ΤΜΗΜΑ 3 (Αριθμό
κλινών ανα διαμέρισμα και επιφάνεια διαμερίσματος – μεταφορά των δικαιούχων στέγαση φοιτητών από και
προς την πόλη της Αμαλιάδας)


με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30504- ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι διαθέσιμοι χώροι
και τα χαρακτηριστικά τους, ούτε τεκμηριώνονται οι δεσμεύσεις που καταχωρούνται

στον πίνακα

συμμόρφωσης.


με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30513- ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, δεν αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο αριθμός των κλινών και
των δωματίων που προσφέρονται ,αφού αναγράφονται αντικρουόμενα στοιχεία.

Η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τις αναγκαίες διευκρινήσεις για τα παραπάνω από τους αντίστοιχους οικονομικούς
φορείς.


Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με A/A ΕΣΗΔΗΣ 30070
κρίθηκε ομόφωνα ως αποδεκτή, για μέρος του Τμήματος 4 της Διακήρυξης 15/20, διότι πληροί τις
απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.



Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ , με A/A ΕΣΗΔΗΣ 30410 κρίθηκε ομόφωνα ως αποδεκτή, για το Τμήμα 4 της Διακήρυξης
15/20, διότι πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη



Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, με A/A ΕΣΗΔΗΣ 30442
κρίθηκε ομόφωνα ως αποδεκτή, για μέρος του Τμήματος 4 της Διακήρυξης 15/20, διότι πληροί τις
απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.



Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με A/A ΕΣΗΔΗΣ 30445 κρίθηκε
ομόφωνα ως αποδεκτή, για μέρος του Τμήματος 4 της Διακήρυξης 15/20, διότι πληροί τις απαιτούμενες
προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
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Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, με A/A ΕΣΗΔΗΣ 30447
κρίθηκε ομόφωνα ως αποδεκτή, για μέρος του Τμήματος 4 της Διακήρυξης 15/20, διότι πληροί τις
απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη διαδικασία και αποφάσισε να επανέλθει την 13η Οκτωβρίου

2020 και

ώρα 11:00 ώστε να έχουν προσκομισθεί και οι διευκρινήσεις που θα ζητηθούν. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έληξε τη
συνεδρίαση στις 14:00.
…………………………………………………….
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε τρίτη συνεδρίαση την 13η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00, στη
μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο).
Η αναθέτουσα αρχή είχε διαβιβάσει τα έγγραφα της επιτροπής για την παροχή διευκρινίσεων ΕΠΊ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος) στους οικονομικούς φορείς : ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε , ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ και ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 05-102020.
Ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 29822- ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε» κατέθεσε μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα, στις 06/10/2020, τις διευκρινίσεις του.( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος).
Ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30504- ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ δεν απάντησε στις διευκρινήσεις
που του ζητήθηκαν.
Ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30513- ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ δεν απάντησε στις διευκρινήσεις που
του ζητήθηκαν.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα:


Παρά το γεγονός ότι η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε»
΄΄Μίσθωση 20 κλινών στην Αμαλιάδα΄΄(Προσφορά 20 κλίνες),

για το ΤΜΗΜΑ 3

δεν ικανοποιεί απόλυτα τις προβλέψεις της

διακήρυξης περί πυκνοκατοικημένης περιοχής ( παρ 2.4.3.1.γ) , η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα επιπρόσθετα
δρομολόγια που δεσμεύεται να εκτελεί ο οικονομικός φορέας με ίδιο μεταφορικό μέσο (τουριστικό λεωφορείο)
σύμφωνα με την από 6-10-2020 απαντητική του επιστολή ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος), κρίνει ως αποδεκτή
συνολικά την προσφορά του .


Ως μη αποδεκτή την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ σύμφωνα με
το άρθρο 2.4.6 περ. β) ης Διακήρυξης , αφού ο οικονομικός φορέας δεν παρείχε τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας.



Ως μη αποδεκτή την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σύμφωνα με το
άρθρο 2.4.6 περ. β) της Διακήρυξης , αφού ο οικονομικός φορέας δεν παρείχε τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας.

Η επιτροπή εξέτασε επίσης το με αρ. πρ. Π.Π. 33023/7-10-2020 ΥΠΟΜΝΗΜΑ υπογεγραμμένο εκ μέρους τεσσάρων
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV του παρόντος ) το οποίο κατατέθηκε στην επιτροπή από την
αναθέτουσα αρχή στις 12-10-2020. Η επιτροπή αποφάσισε να στείλει έγγραφο ερώτημα προς το Υπουργείο Τουρισμού
ώστε να διευκρινιστεί οριστικά η εγκυρότητα ή μη του με αρ. πρ. 15201/29-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου .
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Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη διαδικασία και αποφάσισε να επανέλθει την

22α Οκτωβρίου

2020 και

ώρα 11:00 ώστε να έχουν προσκομισθεί και οι διευκρινήσεις από το Υπουργείο Τουρισμού . Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
έληξε τη συνεδρίαση στις 14:00.
……………………………………..
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνήλθε σε τέταρτη συνεδρίαση την 22η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00,
στη μικρή αίθουσα Συγκλήτου (Α΄ κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο).
Ο Πρόεδρος της επιτροπής είχε αποστείλει στο Υπουργείο Τουρισμού το από 14-10-2020 έγγραφο για την παροχή
διευκρινήσεων επί της γνησιότητας του με αρ. πρ. 15201/29-9-2020 εγγράφου του Υπουργείου. Το Υπουργείο
Τουρισμού με το από 19-10-2020 μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο της επιτροπής,
επισυνάπτει αναρτημένο το ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο από 29-9-2020 και ώρα 13:46:54. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)
.Έτσι, η επιτροπή κρίνει ότι δεν τίθεται θέμα επί της αποδοχής της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΞΕΝΟΔΟΧ
ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης 15/20, 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 των οικονομικών προσφορών, ώστε να προβεί
στην οικονομική αξιολόγηση των προαναφερόμενων οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές τους κρίθηκαν
αποδεκτές, για Τμήμα ή μέρος του Τμήματος που πληρούσαν τις απαιτήσεις, τους όρους και τις προδιαγραφές της
Διακήρυξης 15/2020.
Λήξη Συνεδρίασης , ώρα 13:05.
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης
Ο Πρόεδρος

Αθανασόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη

Σαλάππας Αλέξιος

Αλτανόπουλος Κων/νος

……………………………………………………………………………………………………………………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
Aποσφράγιση και Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης
΄Άνω των Ορίων για τη: «Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των
αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα, Μεσολόγγι, Πύργο»
για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος»
Συνήλθε την 2η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών (Α΄ κτίριο
Διοίκησης, 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, Ρίο), η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθ. πρωτ. 571/26107/06-08-2020 (ΑΔΑ:6ΘΙΛ469Β7Θ-ΘΧΝ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, προκειμένου να
προβεί στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Ανοικτή Ηλεκτρονική
Διαδικασία Σύναψη Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Mίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων,
για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις: Αγρίνιο, Αίγιο, Αμαλιάδα,
Μεσολόγγι, Πύργο (αρ. Διακ.: 15/20)» .
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Τακτικά Μέλη:
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Αθανασόπουλος Γεώργιος, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Θεμάτων Φοιτητικής Εστίας της Διεύθυνσης Φοιτητικής
Μέριμνας, Προϊστάμενος Τμήματος, Πρόεδρος.



Σαλάππας

Αλέξιος,

Τμήμα

Υπηρεσιών

Φοιτητικής

Μέριμνας

(Μεσολόγγι)

της

Διεύθυνσης

Φοιτητικής

Μέριμνας - Προϊστάμενος Τμήματος, Μέλος.


Αλτανόπουλος Κων/νος, Τμήμα Σίτισης και Παροχών της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, Προϊστάμενος Τμήματος,
Μέλος.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν κατά το άνοιγμα των δικαιολογητικών οι κ.κ.:


Μπαλαμπάνης Αναστάσιος , (Οικονομικός Φορέας ο οποίος έχει υποβάλει προσφορά).

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη Διακήρυξη 2/20, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω Διαδικασία Σύναψης
Σύμβασης, παρατήρησε τα εξής:



Η εν λόγω Διακήρυξη , ΑΔΑΜ:20PROC007131875 (προϋπολογισμού 831.903,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έλαβε τον
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 95536.. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη
Διακήρυξη η 09η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των προσφορών ήταν ήταν αρχικά η 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 11:00. Με την με αριθ Πρωτ.
Π.Π. 2360/5359/29163/09-09-2020 Απόφαση Πρυτάνεως (ΑΔΑΜ:20PROC0072852690 ορίστηκε νέα καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών η 16η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα Ελλάδος 20:00 και νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών η 22η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα Ελλάδος 11:00.



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 πλήρεις και έκανε αποδεκτές και σύμφωνα με τους όρους
και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίστηκε αρχικά η 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος
10:00 π.μ.. Λόγω κωλύματος μέλους της Επιτροπής η συνεδρίαση δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και ορίστηκε νέα ημερομηνία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η 2α Νοεμβρίου
2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ .Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, ειδοποιήθηκαν όλοι οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ήτοι:

1. με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 29822- ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε»
2.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30070- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

3.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30410 - ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30442- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

5.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30445- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30447- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

7.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30504- ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

8.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30513- ΠΛΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

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 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 (σύμφωνα με το Πρακτικό 1), ήτοι:
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1.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 29822- ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε» για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 2 (Μίσθωση 20 κλινών στο Αίγιο), 3 (Μίσθωση 20 κλινών
στην Αμαλιάδα) και 5 (Μίσθωση 20 κλινών στο Πύργο).

2.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30070- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, για μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 - Μίσθωση 90 κλινών
στο Μεσολόγγι (Προσφορά 23 κλίνες)

3.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30410 - ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το ΤΜΗΜΑ
4 - Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι.

4.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30442- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , για μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 - Μίσθωση 90 κλινών
στο Μεσολόγγι (Προσφορά 12 κλίνες).

5.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30445- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , για μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 -

6.

Μίσθωση 90 κλινών στο Μεσολόγγι (Προσφορά 15 κλίνες )

7.

με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30447- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ , για μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 - Μίσθωση 90 κλινών στο
Μεσολόγγι ( Προσφορά 23 κλίνες ).

Κατά την αξιολόγηση η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι οι παραπάνω οικονομικοί φορείς
α) είχαν καταθέσει τις οικονομικές τους προσφορές ορθώς και πλήρως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη 15/20,
β) είχαν καταθέσει οικονομικές προσφορές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της
διακήρυξης 15/20 , ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1.
ΤΜΗΜΑ

1
(Μίσθωση
90 κλινών
στο Αγρίνιο)
2
(Μίσθωση
20 κλινών
στο Αίγιο)
3
(Μίσθωση
20 κλινών
στην
Αμαλιάδα)
4
(Μίσθωση
90 κλινών
στο
Μεσολόγγι)
5
(Μίσθωση
20 κλινών
στον Πύργο)

ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΝΩ
ΑΟΥ
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
«ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ
Α.Ε

ΞΕΝΟΔΟΧ
ΛΙΜΠΕΡΤΥ
ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΠΑΛΑΜ
ΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΟΣ

ΜΠΑΛΑΜ
ΠΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΑΛΑΜ
ΠΑΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ

ΠΛΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.900,00€
(7,50/ κλίνη)

-

-

-

-

-

-

-

-

79.022,00€
(6,79/κλίνη)
Προσφορά για
23 κλίνες

296.010,00€
(6,50/κλίνη)
Προσφορά για 90
κλίνες

29.449,20€
(4,85/κλίνη)
Προσφορά
για 12 κλίνες

37570,50€
(4,95/κλίνη)
Προσφορά
για 15κλίνες

84957,40€
(7,30/κλίνη)
Προσφορά
για 23 κλίνες

Μη αποδεκτή
προσφορά
(Πρακτικό 1)

-

75.900,00€
(7,50/ κλίνη)

-

-

-

-

-

-

-

-

75.900,00€
(7,50/ κλίνη)

ΚΩΣΤΑΚΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Μη αποδεκτή
προσφορά
(Πρακτικό 1)

γ) για το ΤΜΗΜΑ 1 της διακήρυξης δεν υπάρχει ανάδοχος.
δ) για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 2,3 και 5 , προσωρινός ανάδοχος είναι η εταιρεία με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 29822- ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε»
ε) για το τμήμα 4 , προσωρινοί ανάδοχοι είναι :
- ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30442- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(12 κλίνες)
- ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30445- ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (15 κλίνες ) και
- ο οικονομικός φορέας με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ 30410 - ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (για τις υπόλοιπες 63 κλίνες).
Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη α) τη Διακήρυξη 15/20, 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 ,σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
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Εισηγείται
1ο. την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που είχε κρίνει αποδεκτές τις προσφορές τους
στο Πρακτικό 1.
2ο. την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων:
 Του οικονομικού φορέα ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε , για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 2 , 3 και 5
 Του οικονομικού φορέα ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 (12 κλίνες)
 Του οικονομικού φορέα ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για μέρος του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 (15 κλίνες ).
 Του οικονομικού φορέα ΞΕΝΟΔΟΧ ΛΙΜΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για μέρος
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 ( 63 κλίνες)
3ο. αν επέλθει άπρακτος ο χρόνος κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών, να ζητηθεί από τους παραπάνω τέσσερις
(4) οικονομικούς φορείς 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 της Διακήρυξης 6/20.
Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης
Ο Πρόεδρος

Αθανασόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη

Σαλάππας Αλέξιος

Αλτανόπουλος Κων/νος

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

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Digitally signed
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ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
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