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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 
Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα 
Ονομ/νυμο Συντάκτη: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου  
E-mail: diagonismoi@us.uop.gr  
Τηλ.: 27210 45310  
 

 
                      
 
Καλαμάτα 10/3/2020                                                                                                                        
Αρ. Πρωτ.: 2532/10-3-2020 

 
  

ΠΡΟΣ:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού €5.061,00 

χωρίς ΦΠΑ (€6.275,64 με ΦΠΑ) 

Το Τμήμα Προμηθειών έχοντας υπόψη: 

Α) Το υπ΄αριθμ. 1173/30-1-2020 αίτημα του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου με ΑΔΑΜ 20REQ006232708 που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού,  

Β) Την υπ΄αριθμ. 2352/5-3-2020 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: ΨΟ35469Β7Δ-2ΓΥ 

Γ) Τον Ν.4412/2016 το 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) 
 
Δ) Την υπ’ αριθμ. 6/3-3-2020 συνεδρίαση 168η  Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 
ΩΦΚΥ469Β7Δ-0ΑΓ) 
 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού όπως αυτά αναφέρονται σε συνημμένο πίνακα σύμφωνα 

με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές στην πόλη της Καλαμάτας στην Πανεπιστημιακή 

μονάδα του Αντικαλάμου.  

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

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας. 
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Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται έως του ποσού των 5.061,00 € ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €6.275,64 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και παρουσιάζεται αναλυτικά 

παρακάτω. 

 

Είδος Περιγραφή* Ποσότητα Τόπος παράδοσης 

Χαρτί υγείας Πακέτο των 12 ρολών 240 πακέτα Αντικάλαμος  

Χαρτί κουζίνας  Πακέτο των 6 ρολών 106 πακέτα Αντικάλαμος  

Σάκοι απορριμμάτων Διαστάσεων 60*80εκ, 
χρώματος μαύρο 

300 κιλά Αντικάλαμος  

Σάκοι απορριμμάτων Διαστάσεων 55*50εκ., 
χρώματος μαύρο 

120 κιλά Αντικάλαμος 

Σάκοι απορριμμάτων Διαστάσεων 55*50εκ., 
χρώματος μπλε 

120 κιλά Αντικάλαμος 

Σάκοι απορριμμάτων Διαστάσεων 100*120εκ., 
χρώματος μαύρο 

160 κιλά Αντικάλαμος 

Υγρό κρεμοσάπουνο Δοχεία των 4 λίτρων 36 δοχεία Αντικάλαμος 

    
*στο παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση γίνεται πλήρης περιγραφή των τεχνικών 

προδιαγραφών του κάθε είδους 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 1381 του Τακτικού Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. (cpv 39830000-9) 
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  

Η παράδοση των ειδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών από την υπογραφή 

του σχετικού συμφωνητικού (οριστική παραλαβή). 

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες 

προσφορές στην παρακάτω διεύθυνση ή αποστολή τους ηλεκτρονικά στο email: 

diagonismoi@us.uop.gr   

 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας  
Διεύθυνση: Αντικάλαμος,  
Τ.Κ 24100, Καλαμάτα  

Εmail: diagonismoi@us.uop.gr  

Αρμόδιος: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου 
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 14:00 

(τουλάχιστον 5 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης). 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.  

 

Η Προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:  
 
1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) όπου δηλώνονται τα εξής: 
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α. Τα είδη καθαριότητας της προσφοράς μου πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχομαι όλους τους όρους της 
παρούσας πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
β. μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
μου ή της επιχείρησής μου από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών όταν μου ζητηθούν.  
 
2. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β). 
 
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση, πριν την 
ανάθεση πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των 
λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά (για δαπάνες άνω 2.500 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ): 
 

α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό)  

 

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. 

 
 
 
 
 

Ο Αντιπρύτανης  
Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. XΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ  

Το χαρτί υγείας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:   

- 100% κυτταρίνη   
- Χρώματος λευκού 
- Καθαρό βάρος ρολού: 450γρ±5% 
- Μήκος ρολού: 140 μέτρα±5% 
- Ύψος χαρτιού: 10 εκ. 
- Δίφυλλο, χωρίς εγκοπές  
- Βάρος χαρτιού / τ.μ.: 17γρ ±5% 
- Διάμετρος μαδρέν: 65χιλ.  
- Συσκευασία: 12 ρολών  

 
2. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Το χαρτί κουζίνας πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

- 100% κυτταρίνη   
- Χρώματος λευκού 
- Καθαρό βάρος ρολού: 1000 γρ ±5% 
- Μήκος ρολού: 100μέτρα±5% 
- Συσκευασία: 6 ρολά  
- Να είναι ανθεκτικό για πολλές χρήσεις 
- Απορροφητικό στο νερό και τα απορρυπαντικά  

 
3. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Α. Υλικό κατασκευής  
Οι σάκοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, νέου τύπου φιλικού προς το 

περιβάλλον. Το υλικό κατασκευής τους να είναι υψηλής ποιότητας παρθένο πολυαιθυλένιο 

(LDPE), ανακυκλώσιμο κατά 100%, μη τοξικό, που όταν καταστρέφεται και ανακυκλώνεται 

να μην προξενεί ζημιά στο περιβάλλον. 

Β. Διαστάσεις σάκων  
-  Σάκοι απορριμμάτων μεγάλων κάδων (γίγας) 
Οι διαστάσεις κάθε σάκου θα είναι 120 εκατοστά ύψος και 100 εκατοστά πλάτος. Η 
συγκεκριμένη διάσταση (πλάτος) περιλαμβάνει και τις πλαϊνές πιέτες του σάκου, μετράται 
δε σε ευθεία, με το άνω μέρος σε έκταση και όχι σε πλήρες ανάπτυγμα. Η περίμετρος του 
άνω μέρους του ανοιχτού σάκου θα είναι 200 εκατοστά. Η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα 
είναι 5 - 6 τεμάχια ανά κιλό βάρους.  
Το χρώμα των σάκων θα είναι μαύρο, αδιαφανές και ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια. 
 
-  Σάκοι απορριμμάτων μεσαίων κάδων 
Οι διαστάσεις κάθε σάκου θα είναι 80 εκατοστά ύψος και 60 εκατοστά πλάτος. Η 
συγκεκριμένη διάσταση (πλάτος) περιλαμβάνει και τις πλαϊνές πιέτες του σάκου, μετράται 
δε σε ευθεία, με το άνω μέρος σε έκταση και όχι σε πλήρες ανάπτυγμα. Η περίμετρος του 
άνω μέρους του ανοιχτού σάκου θα είναι 120 εκατοστά. Η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα 
είναι 30 - 40 τεμάχια ανά κιλό βάρους.  
Το χρώμα των σάκων θα είναι μαύρο, αδιαφανές και ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια.  
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-  Σάκοι απορριμμάτων για WC και γραφεία 
Οι διαστάσεις κάθε σάκου θα είναι 55 εκατοστά ύψος και 50 εκατοστά πλάτος. Η 
συγκεκριμένη διάσταση (πλάτος) περιλαμβάνει και τις πλαϊνές πιέτες του σάκου, μετράται 
δε σε ευθεία, με το άνω μέρος σε έκταση και όχι σε πλήρες ανάπτυγμα. Η περίμετρος του 
άνω μέρους του ανοιχτού σάκου θα είναι 100 εκατοστά. Η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα 
είναι 80 - 90 τεμάχια ανά κιλό βάρους.  
Το χρώμα των σάκων θα είναι μπλε και μαύρο, και ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια.  
 
 

Η ανοχή των διαστάσεων των σάκων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ±10%.  

Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας), θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο 

υψηλής αντοχής που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου.  

Όλοι οι σάκοι απορριμμάτων θα παραδοθούν σε συσκευασίες των 25 κιλών  

 
4. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  

Το υγρό κρεμοσάπουνο πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

- Παχύρευστο υγρό κρεμοσάπουνο υψηλού αφρισμού  
- Ουδέτερο ph 
- Να περιέχει ενυδατικά στοιχεία (γλυκερίνη, κ.α.) 
- Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση 
- Να είναι ευχάριστα αρωματισμένο 
- Βιοδιασπώμενο άνω του 90% σύμφωνα με την οδηγία ΕΟΚ 82/242  
- Κατάλληλο για χρήση σε σαπουνοθήκες 
- Συσκευασία: μπιτόνι 4 λίτρων  
- Με έγκριση από το Γ.Χ.Κ. & ΕΟΦ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 

τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας στον Αντικάλαμο 

Είδος - περιγραφή Ποσότητα  Τιμή μονάδας Σύνολο 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ με 
ΦΠΑ 

Χαρτί υγείας 240 πακέτα (των 12 
ρολών) 

    

Χαρτί κουζίνας  106 πακέτα (των 6 
ρολών) 

    

Σάκοι απορριμμάτων, 
60*80εκ, χρώματος 
μαύρο 

300 κιλά     

Σάκοι απορριμμάτων 
55*50εκ., χρώματος 
μαύρο 

120 κιλά     

Σάκοι απορριμμάτων 
55*50εκ., χρώματος μπλε 

120 κιλά     

Σάκοι απορριμμάτων 
100*120εκ., χρώματος 
μαύρο 

160 κιλά     

Υγρό κρεμοσάπουνο 36 δοχεία     

ΣΥΝΟΛΟ      

  

Τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ολογράφως: ……………………………………….. 

 

 

Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα 

 

………………………………………………………… 

 
 

 

 


