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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια αντισηπτικών χεριών
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη :
Α)Το υπ΄αριθ. 2420/06-03-2020 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ: 20REQ006394741
που αφορά την προμήθεια αντισηπτικών χεριών
Β)Την υπ’αρίθμ. 2534/10-03-2020 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης σκοπιμότητας
πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθεια αντισηπτικών χεριών με ΑΔΑ: 97ΤΖ469Β7Δ-Κ0Π
Γ)Την υπ΄αριθ. 2544/10-03-2020 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ : 20REQ006409580
και ΑΔΑ: ΨΛ5Ο469Β7Δ-ΕΝΕ
Δ)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)
Ε)Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 (ΦΕΚ42/Α/25-2-2020) για Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού
ΣΤ)Την υπ’ αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ 15447/05-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα τις
οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά τη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις
σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες
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καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια αντισηπτικών χεριών
προκειμένου να προστατευτεί η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
που περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν
Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας ή για το
σύνολο της κάθε ομάδας. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μία ή περισσότερες ομάδες
στο σύνολό τους.
Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των εφτά διακοσίων ενός χιλιάδων και
ενενήντα δύο ευρώ (7.201, 92€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 24%,
ήτοι πέντε χιλιάδων οχτακοσίων οχτώ ευρώ (5.808,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η παράδοση και η μεταφορά στους χώρους.

ΟΜΑΔΑ 1-ΤΡΙΠΟΛΗ
Είδος

Αντισηπτικό χεριών

Περιγραφή –
Τεχνικές
προδιαγραφές

Ποσότητα

Τόπος Παράδοσης

Συσκευασία των 1000
ml, εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ, με τις
ακόλουθες
προδιαγραφές:
- σε υγρή μορφή,
φιλική προς το δέρμα
- αντιϊικό
- βακτηριοκτόνο
- μυκητοκτόνο
- φυματιοκτόνο
- με δοσομετρητή
(dispenser)
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Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ Τέρμα Καραϊσκάκη

3

Πρυτανεία

16

Τμήμα Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών

40

Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών

316

Τμήμα Νοσηλευτικής
(Παναρκαδικό
νοσοκομείο)

(τεμάχια)

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 1

384

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

3717,12

2

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

4609,23

ΟΜΑΔΑ 2- ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Είδος

Αντισηπτικό χεριών

Περιγραφή –
Τεχνικές
προδιαγραφές

Ποσότητα

Τόπος Παράδοσης

(τεμάχια)

Συσκευασία των 1000 50
ml, εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ, με τις
24
ακόλουθες
προδιαγραφές:
- σε υγρή μορφή,
φιλική προς το δέρμα
- αντιϊικό
- βακτηριοκτόνο
20
- μυκητοκτόνο
- φυματιοκτόνο
- με δοσομετρητή
(dispenser)

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 2

94

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

909,92

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

1.128,30

Αντικάλαμος Πρώην
ΤΕΙ Πελοποννήσου
Σχολή
Ανθρωπιστικών
Επιστημών και
Πολιτισμικών
Σπουδών
Φοιτητική Εστία

ΟΜΑΔΑ 3-ΝΑΥΠΛΙΟ

Είδος

Αντισηπτικό χεριών

Περιγραφή –
Τεχνικές
προδιαγραφές

Ποσότητα

Τόπος Παράδοσης

(τεμάχια)

Συσκευασία των 1000 16
ml, εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ, με τις
ακόλουθες
προδιαγραφές:
- σε υγρή μορφή,
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Σχολή Καλών Τεχνών

φιλική προς το δέρμα
- αντιϊικό
- βακτηριοκτόνο
- μυκητοκτόνο
- φυματιοκτόνο
- με δοσομετρητή
(dispenser)

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας3

16

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

154,88

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

192,05

ΟΜΑΔΑ 4- ΣΠΑΡΤΗ
Είδος

Αντισηπτικό χεριών

Περιγραφή –
Τεχνικές
προδιαγραφές

Ποσότητα

Τόπος Παράδοσης

(τεμάχια)

Συσκευασία των 1000 40
ml, εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ, με τις
ακόλουθες
προδιαγραφές:
- σε υγρή μορφή,
φιλική προς το δέρμα
- αντιϊικό
- βακτηριοκτόνο
- μυκητοκτόνο
- φυματιοκτόνο
- με δοσομετρητή
(dispenser)

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 4

40

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

387,20

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

480,13
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Πανεπιστημιακή
μονάδα Σπάρτης όπου
υπάρχουν τμήματα
του Πανεπιστημίου
(Σχολή Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης
και Ποιότητας Ζωής
και πρώην ΤΕΙ
Πελοποννήσου και
Σχολή Επιστημών
Υγείας)

ΟΜΑΔΑ 5-ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Είδος

Αντισηπτικό χεριών

Περιγραφή –
Τεχνικές
προδιαγραφές

Ποσότητα

Τόπος Παράδοσης

(τεμάχια)

Συσκευασία των 1000 16
ml, εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ, με τις
ακόλουθες
προδιαγραφές:
- σε υγρή μορφή,
φιλική προς το δέρμα
- αντιϊικό
- βακτηριοκτόνο
- μυκητοκτόνο
- φυματιοκτόνο
- με δοσομετρητή
(dispenser)

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 5

16

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

154,88

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

192,05

Σχολή Κοινωνικών
και Πολιτικών
Επιστημών

ΟΜΑΔΑ 6- ΠΑΤΡΑ

Είδος

Αντισηπτικό χεριών

Περιγραφή –
Τεχνικές
προδιαγραφές

Ποσότητα

Τόπος Παράδοσης

(τεμάχια)

Συσκευασία των 1000 50
ml, εγκεκριμένων από
τον ΕΟΦ, με τις
ακόλουθες
προδιαγραφές:
- σε υγρή μορφή,
φιλική προς το δέρμα
- αντιϊικό
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Σχολή Μηχανικών

- βακτηριοκτόνο
- μυκητοκτόνο
- φυματιοκτόνο
- με δοσομετρητή
(dispenser)

Σύνολο τεμαχίων Ομάδας 6

50

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

484

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

600,16

Σύνολο τεμαχίων για όλες τις ομάδες

600

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 24%

5.808,00

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%

7.201,92

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
Η εκτέλεση δαπάνης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και δύο μήνες ήτοι εξήντα ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (οριστική παραλαβή).
Η παραλαβή δύναται να γίνεται και τμηματικά.
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες
προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο στα πλαίσια της 2547/10-03-2020 Πρόσκλησης που
αφορά την προμήθεια αντισηπτικών χεριών για την ομάδα/ες … στην παρακάτω
διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού
Τέρμα Καραΐσκάκη (Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ)
Τ.Κ 22131, Τρίπολη
Αρμόδιος : Τσώκου Βασιλική, τηλ επικοινωνίας:2710372111
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 13/03/2020 και ώρα 14:30μμ.
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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 :
1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο
εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής :
α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με
τον παραπάνω πίνακα
β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή μου δε δημιουργεί κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 και δεν έχω
αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 και
γ. Λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
Επιπλέον υποβάλλεται :
2. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συν-νο υπόδειγμα
(του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑ ...
Τιμή
ΤΥΠΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ

μονάδος

Τιμή μονάδος

ΤΕΜΑΧΙΑ

με ΦΠΑ ….

άνευ ΦΠΑ ….%

%
1

Όπως
περιγράφονται
παραπάνω

ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ
Αριθμητικώς: ………..€
Ολογράφως: ………………………. Ευρώ

Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα
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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:
α. Φορολογική ενημερότητα
β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό )
Παρακαλούμε τα παραπάνω δικαιολογητικά να μας αποσταλούν στα γραφεία της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού, Τμήμα Προμηθειών, τέρμα
Καραΐσκάκη, Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη ΤΚ 22 131, γραφείο Α3.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ: 1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού
Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

του Τακτικού Προϋπολογισμού

και 1312

του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, (CPV:33631600-8, Αντισηπτικά και απολυμαντικά).
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. Στην περίπτωση
τμηματικής παραλαβής η πληρωμή θα γίνεται αντίστοιχα τμηματικά. Τον ανάδοχο βαρύνουν
οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση.

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας
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