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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                            

  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΗΜΔΗΣ:  

Τρίπολη,11 /07/2022 

Αριθ. Πρωτ.:5270 
 

Ταχ. Δ/νση                 :        Τέρμα Ακαδημαϊκού Βλάχου                                            ΑΔΑΜ: 
Ταχ. Κώδικας             :        22131,  Τρίπολη

Πληροφορίες             :        Δήμητρα Ανδριακοπούλου 

Τηλέφωνο                   :        2610- 369428 
E-Mail                         :        dandria@uop.gr 

Url                               :         www.uop.gr       

ΠΡΟΣ: Οικονομικό φορέα:

 

1.BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΙΚΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ,        

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 137, ΑΘΗΝΑ, 

Τ.Κ. 11251 

E-mail: support@break-even.gr  
 

         ΚΟΙΝ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

         Εmail: meletes@central.tee.gr 

 

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

 «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ» 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή/Προϊσταμένη Αρχή:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τέρμα Ακαδημαϊκού Βλάχου ,Τρίπολη 22131 

Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Κωδικός έργου: 2021ΝΑ34600074/ 5149703 
CPV : 71320000-7: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών 

μελετών 

Διαδικασία Ανάθεσης - Κριτήριο Ανάθεσης: Απευθείας Ανάθεση βάσει του άρθρου 118 

του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 30.006,53 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή 
προσφοράς 

Ημέρα                                                                      
15/7/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 90     ημέρες     από     την     επομένη     της 

καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των 

προσφορών 

mailto:dandria@uop.gr
http://www.uop.gr/
mailto:support@break-even.gr
mailto:meletes@central.tee.gr
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  προτίθεται να αναθέσει την μελέτη με τίτλο: 

 
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΟΥ 
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»- CPV: 71320000-7.  
 
Η μελέτη αναφέρεται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο: 
 
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ». 

 

 Για το λόγο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1.  Τον  «Φάκελο  Δημόσιας  Σύμβασης»  που  συντάχθηκε  από  το Περιφερειακό Τμήμα 

Πάτρας, της Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 

εγκρίθηκε στις 27/05/2022 από την Σύγκλητο του Παν/μίου Πελ/νήσου με την υπ’ 

αριθμ. 4/27-05-2022 Απόφασή της. 
 

2.  Την «Συγγραφή Υποχρεώσεων», που συντάχθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας, 

της Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εγκρίθηκε 

με την ίδια Απόφαση Συγκλήτου με Αρ. 4/27-05-2022. 
 

3.  Την αριθμ. 35865/05-04-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΣΑΑ46ΜΤΛΡ-Ζ72) Απόφαση Ένταξης στο ΠΔΕ 

2022 του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 118, παρ. 1, και 4, του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 50 του Ν 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες  «1. 

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ…..  4.  Για  τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η επιλογή του αναδόχου διενεργείται με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η σύμβαση συνάπτεται με τον ανάδοχο που 

επιλέγεται και διαθέτει τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την απαραίτητη 

εξειδίκευση. »
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

 

Την Οικονομική Ένωση Φορέων 

  

 BREAK EVEN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ  

 

28ΗΣ Οκτωβρίου 137, Αθήνα 

ΑΦΜ: 800624693, ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ 

Τηλ: 2160703626 

Email: support@break-even.gr   

 
για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»  σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης 
και την Συγγραφή Υποχρεώσεων που τον συνοδεύει. 

 
 

Α.  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται μέχρι και την Ημέρα 15/7/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση email: dandria@uop.gr  ή έγγραφη, σε σφραγισμένο 

Φάκελο Προσφοράς, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας, Ταχ.  Δ/νση:  Θεοτοκοπούλου 3-5, Ισόγειο, Τ.Κ. 26334, Πάτρα. 

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο των μελετητικών 

πτυχίων σε ισχύ  για  τον    οικονομικό  φορέα   
 

 

Συγκεκριμένα, στο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

       Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προσφοράς» 

       Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής 

       Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης 

       Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 2 ξεχωριστούς υποφακέλους, 

1. Τον υποφάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής (όπως αναφέρονται στη 

σχετική παράγραφο της παρούσας) 

2.   Τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει συμπληρωμένο το 

συνημμένο στην παρούσα έντυπο. 

 
 

Α1. Υποφάκελος  δικαιολογητικών  συμμετοχής 
 

 

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να 

μας αποσταλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

 

1.  Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού επιμελητηρίου ή 

φορέα του κράτους εγκατάστασής σας, με το οποίο να πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος 

mailto:support@break-even.gr
mailto:dandria@uop.gr%20%20ή
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ανάδοχος  δεν έχει διαπράξει παράπτωμα για  το οποίο  του επιβλήθηκε πειθαρχική 

ποινή ή πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα, που έχει πειθαρχικές εξουσίες στον 

οικονομικό φορέα, περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε 

πειθαρχική ποινή ή υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) 

δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού   Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα   οποία  με  απόφαση  του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 

νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016). 
 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της εταιρείας (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ.). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύσταση της εταιρείας, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος, το δικαίωμα υπογραφής κλπ, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο 

να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

5.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως 

προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από όλους 

τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους είναι 

υποχρεωτική η καταβολή εισφορών. 

6.  Αντίγραφα πτυχίων μελετών σε ισχύ. 

 

7.  Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω την ενιαίας ψηφιακής πύλης  www.gov.gr , ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος: 

a)  δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

b) δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

http://www.gov.gr/
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c)  δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές 

διαδικασίες   σύναψης δημοσίων   συμβάσεων, σύμφωνα   με τις   διατάξεις   του   ν. 

4412/2016, άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις). 

d)  δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 

την αθέτηση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

e)  δεν έχει συνάψει, ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμβαση 

του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της 

απόφασης με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

Επιπλέον, τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

a)  τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 4 και 5, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

b)  τα   δικαιολογητικά   που   αφορούν   την   παράγραφο   3, ήτοι   νομιμοποιητικά   και 

αποδεικτικά   ισχύουσας   εκπροσώπησης   σε   περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, και 

c)  οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

 

Α2.  Υποφάκελος  Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  του Παραρτήματος της παρούσας, με 

σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα. 

Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Επίσης δεν γίνεται δεκτή, προσφορά 

που ξεπερνά τον προϋπολογισμό. 

Η προσφορά δεν πρέπει να φέρει παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να 

είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. 

Η προσφέρουσα εταιρεία δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές 

με τη συμμετοχή της. 

Η προσφέρουσα εταιρεία θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά της ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 
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Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται: 

       Η αξία της προσφερόμενης μελέτης σε ΕΥΡΩ. 

 Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις. 

 Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους 

λογαριασμούς του αναδόχου. 

Ο τρόπος παραλαβής καθώς και ο τρόπος πληρωμής του συμβατικού αντικειμένου θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
 

Β.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 
 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: http://www.uop.gr και στην ιστοσελίδα του TEE,  http://www.tee.gr . σύμφωνα με 

την παρ. 3 (γ) του άρθρου 120 του ν.4412/2016. 

 

 
 

Συνημμένα: 

       Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης 

       Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

       Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

 

 

                                                                Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                              ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
  
 

       Αθανάσιος  Κατσής  
 
 
     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uop.gr/
http://www.tee.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

της υπ’ αρ. ……………………………… Πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας 

ανάθεση της μελέτης με τίτλο:  

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ» 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Ημερομηνία: …………………...... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL: 
 

 

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ: 
 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 
 

 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 
 

 

Περιγραφή τεχνικού αντικειμένου της εν λόγω μελέτης: 

 

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ». 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.: 

Φ.Π.Α.: 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.: 

 
 
 

 

Ημερομηνία: 

Για τον Προσφέροντα: 

……………………………………………. 

………………………………………….. 

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου 

και σφραγίδα Προσφέροντος

 
 
 
 
 

* Η προσφερόμενη τελική τιμή δε δύναται να υπερβεί τον διαθέσιμο Προϋπολογισμό των 

30.006,53 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
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