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Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Επισκευή/Συντήρηση Ξύλινων Εγκαταστάσεων Προαυλίου Χώρου του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το  Τμήμα  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  της  Σχολής  Οικονομίας  και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη, 

1) Το Ν. 4412/2016 το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
έργων,  Προμηθειών  &  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ), 

2) Το  υπ΄αριθμ  146/18-Οκτ-2019  αίτημα  της  υπηρεσίας  μας  με  ΑΔΑΜ
19REQ005781764 2019-10-31, που αφορά σε “Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και
συντήρησης”.

3) Την  απόφαση  της  17ης Συνέλευσης  του  ακαδημαϊκού  έτους  2018-19 του
τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  που δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά στο  αντικείμενο της
παρούσας,  να  υποβάλουν  προσφορά  για  την  επισκευή/συντήρηση  των  ξύλινων
εγκαταστάσεων του προαυλίου χώρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
στην πόλη της Τρίπολη.

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή με ΦΠΑ) για το σύνολο των παρεχόμενων
ειδών και υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρακάτω κατάσταση: 

A/A Περιγραφή Ποσότητα Περιγραφή

1
Συντήρηση ξύλινου

πάγκου 1.80x1.80 m2 6

Ξύσιμο ξύλινων επιφανειών και
εμποτισμός με βερνίκια κατάλληλα
προς χρήση στο ύπαιθρο, υψηλής

αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα
από τοξικά συστατικά και δεν θα

περιέχουν βαρέα μέταλλα ή μόλυβδο,
επιδιόρθωση σημείων που απαιτείται
επισκευή και προσθήκη μεταλλικών
συνδέσμων ανθεκτικών στη σκουριά

(τύπου γαλβανιζέ)

2
Συντήρηση ξύλινου

πάγκου 2.00x0.85 m2 1

3
Συντήρηση σε ξύλινο
παγκάκι 1.80x0.30 m2 5

4
Συντήρηση σε ξύλινο
κιόσκι 3.20x3.20 m2 1

5
Συντήρηση σε ξύλινο
κιόσκι 2.50x2.50 m2 1

6
Συντήρηση  ξύλινων
κάδων σκουπιδιών

0.35x0.5 m2
5

7
Αποκατάσταση και
επαναχρωματισμός

μονοπατιών
1

Βαφή με πλαστικό χρώμα υψηλής
αντοχής κατάλληλο για χρήση σε

εξωτερικό χώρο
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Η  μέγιστη  τιμή  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1209,68  €  ευρώ  μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24 %, ήτοι 1500,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  είναι  για  120  ημέρες  από  την  ημερομηνία  υποβολής.  Η
παρεχόμενη προμήθεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 .

Οι  συμμετέχοντες  στα  πλαίσια  της  παρούσας,  μπορούν  να  υποβάλουν  έγγραφες
προσφορές εντός του διαστήματος των  επτά   (7) εργάσιμων ημερών    στη γραμματεία του
τμήματος  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  στη
διεύθυνση (Αρμόδιος: Νικόλαος Δ. Ταλαγάνης): 

Ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου, Τρίπολη, ΤΚ 22131
ή στο fax: 2710 372290

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Εmail): dit  -  secr  @  uop  .  gr  

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.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η Παρασκευή 8 Νοε 2019 και
ώρα 2:30 μμ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται
από  τους  συμμετέχοντες  υπεύθυνη  δήλωση  (από  νόμιμο  εκπρόσωπο  εταιρείας)  όπου
αναγράφει  τα  εξής:  «Πληρώ  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας  πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως».

Ο πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Χ. Σαγιάς

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών                            
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, 22131 Τρίπολη 

2
Τηλ.: 2710 37 2293 
Fax: 2710 37 2290

e-mail: dit-secr@uop.gr

mailto:dit-secr@uop.gr
mailto:dit-secr@uop.gr

	Προσκληση Υποβολης Προσφορας-Ερευνα Αγορας
	Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλουν έγγραφες προσφορές εντός του διαστήματος των επτά (7) εργάσιμων ημερών στη γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη διεύθυνση (Αρμόδιος: Νικόλαος Δ. Ταλαγάνης):

		nsagias@uop.gr
	2019-10-31T14:25:28+0200
	Τρίπολη




