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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας 
Ονομ/νυμο Συντάκτη: Κερλή Κωνσταντίνα 
E-mail: logistiriokal@uop.gr  
Τηλ.: 27210 45174 
 

                                   Αρ. Πρωτ.: 4143 
 Καλαμάτα 02/06/2022 

         ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι) για τη λειτουργία του Εργαστηρίου 

Γεωργίας του Τμήματος Γεωπονίας 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη: 

1) Το Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας με αριθμό 15/13.04.2022 

θέμα 9.3 

2) Το υπ’ αριθμ. 650/06.05.2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας με ΑΔΑΜ 

22REQ010533090 που αφορά σε προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι) (cpv 

03111000-2) 

3) Την Απόφαση 1/27.05.2022 Συνεδρίαση 87η Πρυτανικού Συμβουλίου με ΑΔΑ 

9ΕΞ8469Β7Δ-ΧΩΡ 

4) Την ΑΑΥ με αριθμό 288/30.05.2022 με ΑΔΑ: 9ΜΦΘ469Β7Δ-ΠΒΝ & ΑΔΑΜ 

22REQ010651213 

5) Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 

&Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού 

(σπόροι) όπως παρακάτω: 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

1.Σιτάρι μαλακό 4kg 

2.Σιτάρι σκληρό 4 kg 

3.Κριθάρι δίστιχο 4 kg 

4.Βρώμη 4 kg 

5.Σόργο 1 kg 

6.Βίκος 2 kg 

7.Μπιζέλι ή Αρακάς 2 kg 

8.Ρεβίθι 1 kg 

9.Κουκί 1 kg 

10.Ρόβι 1 kg 

11.Λούπινο 2 kg 
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12.Σόγια 2 kg 

13.Μηδική 1 kg 

14.Τριφύλλι 2 kg 

 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των €78,40 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ήτοι €88,59 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και συμπεριλαμβάνει την 

προμήθεια, τα έξοδα μεταφοράς και τις νόμιμες κρατήσεις. 

 
Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό 4121.01 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2022 (cpv 03111000-2). 
 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, υποβάλλουν τις προσφορές εγγράφως σε 

φάκελο ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

Πιο συγκεκριμένα:  

 

Α. έγγραφες προσφορές σε φάκελο υποβάλλονται στη διεύθυνση:  

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας 
Διεύθυνση: Αντικάλαμος  
Τ.Κ 24150, Καλαμάτα 

τηλ. 27210 45174 

 

Β. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο email logistiriokal@uop.gr  
 
Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Κερλή Κωνσταντίνα τηλ. 27210 45174 & Αλοίμονου 
Στέλλα 27210 45173. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 07/06/2022 και ώρα 14.00. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Οικονομική προσφορά η οποία θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών 

παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής  και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο 

βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Η Συντάξασα Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Κερλή Κωνσταντίνα 

 
 
 

Τσετσώνη Παρασκευή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου:  

Διεύθυνση:  

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ:Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: 

Email επικοινωνίας:  

 

 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 

 
Τιμή 

μονάδας 

ΦΠΑ 
13% 

 
Σύνολο 

 

  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 ΣΥΝΟΛΟ   
   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 

Καθαρή Αξία ολογράφως: ………………………………………………….. 

Συνολική αξία ολογράφως: ……………………………………………….. 

Ημερομηνία: ………………………………………………………… 

 

Υπογραφή – σφραγίδα υποψηφίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

 Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος τρόπος και η 

διαδικασία κράτησης καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως 

άνω απόφασης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού &Οικονομικών της παρ.6 του άρθρου 36 του 

Ν.4412/2016. 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)1. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 

8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 

 

                                                           
 




