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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΠΑΣΡΑ 

Ολνκ/λπκν πληάθηε: Ειέλε Νηακάηε 

E-mail: edamati@uop.gr                                                                  Αξ. Πξωη.:   9664/05-11-2020 

 Σει.: 2610 369416 

                                                                                                             Πάηξα:   05-11-2020 

 

 
   

 

ΠΡΟ : Κάζε ελδηαθεξόκελν 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ 

 

ΘΕΜΑ : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή-ζπληήξεζε 

δύν (2) εξγαζηεξηαθώλ κεραλώλ (ηόξλνπ CNC Ocuma LB-15 II & θξέδαο CNC 

BRIDGEPORT INTERACT 2 ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηεο 

ρνιήο Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα, εθηηκώκελνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ 16.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α..  

Σν Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,  

Έρνληαο ππόςε : 

Α) Σν ππ΄ αξηζκ . 6894/27-07-2020 αίηεκα (ΑΓΑΜ: 20REQ007091565), πνπ αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή εξγαζηεξηαθώλ κεραλώλ (ηόξλνπ CNC 

Ocuma LB-15 & Φξέδαο CNC BRIDGEPORT) ηνπ εξγαζηεξίνπ Φεθηαθά θαζνδεγνύκελσλ 

εξγαιεηνκεραλώλ (CNC) ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηεο ρνιήο Μεραληθώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα.  

Β) Σελ ππ΄ αξηζκ. 9394/26-10-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο δαπάλεο (ΑΓΑ: 9Ρ364469Β7Γ-

ΒΔΞ, ΑΓΑΜ: 20REQ007542394).  

Γ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ &Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 

Γ) Σελ αξηζκ. 1/26-10-2020 Απόθαζε 181
εο 

πλεδξίαζεο πγθιήηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, πεξί ζθνπηκόηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα 

εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη επηζθεπή εξγαζηεξηαθώλ κεραλώλ (ηόξλνπ CNC Ocuma LB-

15 & θξέδαο CNC BRIDGEPORT) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 

ηεο ρνιήο Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα(ΑΓΑ: 

ΧΣ81469Β7Γ-ΣΜ5). 

 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνύζαο, λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ εξγαζηεξηαθνύ 

εμνπιηζκνύ  θαη επηζθεπή-ζπληήξεζε  δύν (2) εξγαζηεξηαθώλ κεραλώλ (ηόξλνπ CNC 
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Ocuma LB-15 &  θξέδαο CNC BRIDGEPORT) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα,  

εθηηκώκελνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 16.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., 

ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα. 

Σν θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο(ρακειόηεξε ηηκή) είηε γηα ην ζύλνιν ηεο 

πξνκήζεηαο/επηζθεπήο είηε γηα κία από ηηο 2 νκάδεο (Α ή Β).  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξάδνζε ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ εξγαζηεξηαθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη ε κεηαθνξά ζηνλ ηόπν παξάδνζεο (ΠΑΣΡΑ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ ηόξλνπ CNC Ocuma LB-15 ΙΙ  
 

α/α 
Πεξηγξαθή   

πξνκήζεηαο/επηζθεπήο 

Εθηηκώκελνο 

πξνϋπνινγηζκόο 

ρωξίο ΦΠΑ 24 

% 

Εθηηκώκελνο 

πξνϋπνινγηζκόο 

κε ΦΠΑ  24% 

Σόπνο παξάδνζεο 

αληαιιαθηηθώλ θαη εξγαζία 

επηζθεπήο 

1 

Πξνκήζεηα γλήζηωλ  

αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ 

επηζθεπή ηνπ ηόξλνπ 

CNC OCUMA LB-15 ΙΙ 

 

5.645,16€ 7.000,00€ 

Σκήκα Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

ζηελ Πάηξα –Δξγαζηήξην 

ςεθηαθά θαζνδεγνύκελσλ 

εξγαιεηνκεραλώλ 

2 

Δξγαζία επηζθεπήο ηεο 

κεραλήο  

(ηόξλνο CNC OCUMA 

LB-15 ΙΙ) 

 πνπ ζα πεξηθιείεη 

εγθαηάζηαζε ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη 

ξύζκηζε ηεο κεραλήο  

2.419,35€ 3.000,00€ 

Σκήκα Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

ζηελ Πάηξα –Δξγαζηήξην 

ςεθηαθά θαζνδεγνύκελσλ 

εξγαιεηνκεραλώλ 
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Η πξνκήζεηα ηωλ αληαιιαθηηθώλ θαη ε εγθαηάζηαζε απηώλ γηα ηελ επηζθεπή ηωλ 

κεραλεκάηωλ, ζα πξέπεη λα γίλεη από εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζωπν ηωλ αληίζηνηρωλ 

κεραλεκάηωλ/εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ.   

 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνπο ΚΑΔ: 0887 κε ηίηιν « πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ 

κεραλεκάησλ»  πνζνύ 3.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ηνλ ΚΑΔ: 1299 κε ηίηιν  

«Λνηπέο πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη εθκεηαιιεύζεσλ» πνζνύ 

13.000,00€ ζπκπεξηιακβαλόκελνπ Φ.Π.Α.,  ηνπ  Πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, (CPV: 50530000-9, Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ, CPV: 38000000-5, εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο). 

Η ηζρύο ηεο/ησλ πξνζθνξάο/ώλ είλαη γηα 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  

 

Η παξάδνζε ησλ εηδώλ θαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ  ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη 

θαη δύν (2) κήλεο, ήηνη εμήληα (60) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

(νξηζηηθή παξαιαβή). 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθεο πξνζθνξέο 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ν ηίηινο ηεο 

πξνκήζεηαο) ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:   

 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

Γηεύζπλζε: Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 1, Κνπθνύιη 

Σ.Κ 26334, Πάηξα 

 

Αξκόδηνο Τπάιιεινο: Διέλε Νηακάηε, ηει. επηθνηλσλίαο : 2610 369416, email: 

edamati@uop.gr 

 

Β.  Επηζθεπή θξέδαο CNC  BRIDGEPORT INTERACT 2 

 
 

α/α Πεξηγξαθή   

Εθηηκώκελνο 

πξνϋπνινγηζκόο 

ρωξίο ΦΠΑ 24 % 

Εθηηκώκελνο 

πξνϋπνινγηζκόο 

κε ΦΠΑ  24% 

Σόπνο παξάδνζεο 

αληαιιαθηηθώλ θαη 

εξγαζία επηζθεπήο 

1 

Δπηζθεπή θξέδαο CNC 

BRIDGEPORT 

INTERACT 2 

 

(αληηθαηάζηαζε ηεο 

ππνινγηζηηθήο κνλάδαο θαη 

ηνπ άμνλα θίλεζεο κε ηνλ 

control TNC 320) 

4.838,71€ 6.000,00€ 

Σκήκα Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ζηελ 

Πάηξα –Δξγαζηήξην 

ςεθηαθά 

θαζνδεγνύκελσλ 

εξγαιεηνκεραλώλ 
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Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο/ωλ είλαη ε 13-11--2020, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00.  

  

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 ππνβάιιεηαη  

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο : 

 

1. Τπεύζπλε δήιωζε (από λόκηκν εθπξόζσπν εηαηξείαο ) όπνπ αλαγξάθεη ηα εμήο : 

 

α. Πιεξώ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαη ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα θαη 

επηζπλάπηεηαη ν ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ.  

 

β. Γελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, ε ζπκκεηνρή κνπ δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη δελ έρσ αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη  

γ. Λακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

εθόζνλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο.  

 

 

Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη :  

 

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά όπνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλ-λν 

ππόδεηγκα (ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ I). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

 

Τπνγξαθή /ζθξαγίδα ζπκκεηέρνληα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.  Επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ ηόξλνπ CNC Ocuma LB-15 ΙΙ  
 

α/α Πεξηγξαθή  
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΣΕΜΑΥΙΑ  

Σηκή ρωξίο 

ΦΠΑ 24 % 

Σηκή κε ΦΠΑ  

24% 

1 

Πξνκήζεηα γλήζηωλ  

αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ επηζθεπή 

ηνπ ηόξλνπ CNC Ocuma LB-15 ΙΙ 

 

   

2 

Δξγαζία επηζθεπήο ηεο κεραλήο  

(ηόξλνο CNC Ocuma LB-15 ΙΙ) 

 πνπ ζα πεξηθιείεη εγθαηάζηαζε ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη ξύζκηζε ηεο 

κεραλήο  

1   

ΣΙΜΗ  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΦΠΑ Αξηζκεηηθώο:  ………..€ 

Οινγξάθωο:   ………………………. Επξώ 

 

Β.  Επηζθεπή θξέδαο CNC  BRIDGEPORT INTERACT 2 

 

α/α Πεξηγξαθή   
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΣΕΜΑΥΙΑ  

Σηκή ρωξίο 

ΦΠΑ 24 % 

Σηκή κε ΦΠΑ  

24% 

1 

 

Δπηζθεπή θξέδαο CNC  

BRIDGEPORT INTERACT 2 

 

(αληηθαηάζηαζε ηεο ππνινγηζηηθήο 

κνλάδαο θαη ηνπ άμνλα θίλεζεο κε 

ηνλ control TNC 320) 

1   

ΣΙΜΗ  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΦΠΑ Αξηζκεηηθώο:  ………..€ 

Οινγξάθωο:   ………………………. Επξώ 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ν νπνίνο ζα επηιεγεί γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο, 

ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη,  πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

β. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

γ. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (πρ θαηαζηαηηθό )  

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ/σλ  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα θαηόπηλ 

έθδνζεο ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ-δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πξσηνθόιινπ 

παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο  θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ 

Ν.4412/2016. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ 

 

 

 

 

Επζηξάηηνο Σδηξηδηιάθεο 

Αλαπι. Καζεγεηήο 
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