
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ  

22131   ΣΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ 2(γ) του αρ 32 

του Ν4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες στις πόλεις Πάτρα, 

Καλαμάτα και πάρτη, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

1. Αναθέτουσα Αρχή:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου(Ν.Π.Δ.Δ.) Ερυθρού ταυρού 28 και 

Καρυωτάκη Σ.Κ.:22 131, ΣΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση. 

2. Αριθμός πρωτ. Διαπραγμάτευσης/ΑΔΑΜ: 2566/11-03-2020 / ΑΔΑΜ: 20PROC006416372 

3. Περιγραφή-Αντικείμενο Διαπραγμάτευσης: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες στις πόλεις 

Πάτρα, Καλαμάτα και πάρτη, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2020. 

4. Κριτήριο Κατακύρωσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

5. Προϋπολογισμός: 27.583,34€ (είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα 

τέσσερα λεπτά) χωρίς Υ.Π.Α. και 34.203,34€  (τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και 

τριάντα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.   

Η ύμβαση υποδιαιρείται σε τρεις (3)  Ομάδες με προϋπολογισμό ανά Ομάδα όπως αναλύεται: 

ΟΜΑΔΑ 1 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΣΡΑ, προϋπολογισμός ομάδας 10.483,34 € χωρίς 

Υ.Π.Α., 12.999,34 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 2 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ, προϋπολογισμός ομάδας 14.550,00 € 

χωρίς Υ.Π.Α., 18.042,00 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 

ΟΜΑΔΑ 3 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΣΗ, προϋπολογισμός ομάδας 2.550,00 € χωρίς 

Υ.Π.Α., 3.162,00 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 

6. Πιστώσεις: Η Δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και τον KAΕ: 0845 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων». 

7. Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση του άρθρου 1, 

της διαπραγμάτευσης με ΑΔΑΜ: 20PROC006416372, ορίζεται  σε δύο (2) μήνες, με εκτιμώμενη 

ημερομηνία από 1/4/2020 έως 31/5/2020. 

8. Σαξινόμηση κατά CPV(κύριο αντικείμενο) :  90911200-8 Τπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων  
 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ &                              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                             Ημερομηνία:   11-03-2020 

Σηλέφωνο: 2610369419/2610369416                                              Αρ πρωτ.:            2597      

Fax: 2610313770                                                                                      

Πληροφορίες: Ευαγγελία Καραγεωργίου,  

Ελένη Νταμάτη  

e-mail : karageor@uop.gr : edamati@uop.gr 

http://www.uop.gr/
mailto:karageor@uop.gr
mailto:edamati@uop.gr
ΑΔΑ: ΨΩΖΧ469Β7Δ-Γ0Ξ



9. Καταληκτική ημερομηνία - ώρα υποβολής και τόπος κατάθεσης προσφορών: Οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους έως και 23-03-2020, ημέρα Δευτέρα  

και ώρα 10:30π.μ.,  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, στην 

διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 1, στο τμήμα πρωτοκόλλου (πρώην Σ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας).  

10. Ημερομηνία  ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών-διενέργειας της διαπραγμάτευσης:  

23-03-2020,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

στην Πάτρα, στην διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 1, στο τμήμα πρωτοκόλλου (πρώην Σ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας).  

11.  Δικαιολογητικά συμμετοχής: Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 

προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το οποίο 

έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου www.uop.gr (Παράρτημα VI). 

β) Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

και στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι σε περίπτωση ανάληψης των υπηρεσιών θα 

προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης:  

• Κατάλογο με το προσωπικό καθαριότητας που πρόκειται να απασχοληθεί στο έργο  

• Κατάσταση των απασχολουμένων θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας (δεν απαιτείται 

επικύρωση της κατάστασης προσωπικού σε περίπτωση επίσημης ηλεκτρονικής υποβολής της στην 

αρμόδια κρατική υπηρεσία)  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΣΕΤΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Κατά τα λοιπά ισχύον οι όροι της αριθμ.πρωτ. 

2566/11-03-2020 Διαπραγμάτευσης με ΑΔΑΜ: 20PROC006416372 

12. Σο πλήρες κείμενο της διαπραγμάτευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  www.uop.gr  και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ..) www.eprocurement.gov.gr.  

 

 

 

 

              Ο ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

Οικονομικών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας 
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