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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας 
Συντάκτης: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου 
E-mail: k.andrianopoulou@go.uop.gr  
Τηλ.: 27210 45310 

                         
                                                                                                                 
Αρ. Πρωτ.: 2220 
Καλαμάτα 6/4/2021 

 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών ετήσιας συντήρησης των υπηρεσιακών 

οχημάτων,  προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ €2.983,87 (€3.700,00 με ΦΠΑ)   

CPV: 50112000-3, 34330000-9 

Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη: 

1) Το υπ’ αριθμ. 1187/25-02-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας 
και πρωτοκόλλου με ΑΔΑΜ  21REQ008264966, που αφορά τη συντήρηση και επισκευή των 
υπηρεσιακών οχημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  

2) την υπ’ αριθμ. 1/18-3-2021 συνεδρίαση 188, Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης, (ΑΔΑ 
9ΤΠΟ469Β7Δ-13Φ) 

3) Την ΑΑΥ 158/18-3-2021, με ΑΔΑ: 6ΔΓΠ469Β7Δ-4Φ4 

4) 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), 
 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών, 

στα πλαίσια ετήσιας συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, όπως παρακάτω:  

VW CADDY ΜΟΝΤΕΛΟ 2009 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΛΑΔΙΑ  10/40   
 
 

ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ 

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  
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ΣΑΠΟΥΝΙ  
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ KAI 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ  

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ 

ΠΑΡΑΦΛΟΥ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65R15   

 

AUDI Q5 ΜΟΝΤΕΛΟ 2009 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΛΑΔΙΑ  05/30   
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ KAI 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

 

ΤΑΠΑ ΚΑΡΤΕΡ 

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ  

ΣΑΠΟΥΝΙ 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 

ΜΠΟΥΖΙ 

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ ΣΑΣΜΑΝ  

ΠΑΡΑΦΛΟΥ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 

ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/55R19   

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υλικών και τις εργασίες συντήρησης και των 

δύο (2) αυτοκινήτων.   

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

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας. 

Η δαπάνη βαρύνει τους Κωδικούς 0881 & 1431 του Τακτικού Προϋπολογισμού  του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2021.  
 

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.  

 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει εντός 15 ημερών από την υπογραφή της.   

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση:  k.andrianopoulou@uop.gr  

 
Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών είναι ο κ. Κωνσταντίνος 
Κυριακόπουλος στο τηλ. 27210 45124 ή στο email:  kyriakopoulos@us.uop.gr  
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Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τις 23/4/2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 14.00. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιέχει τα εξής:  
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 από τον υποψήφιο ανάδοχο ή το νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπου θα 
αναγράφουν ότι: 

 
- δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους από την συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 

- δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα 

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

τους οποίους έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως  

- ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των ελάχιστων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Η απαιτούμενη κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή του ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό 

εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  

2. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το (ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό) 
υπόδειγμα που ακολουθεί.  

 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Αξία ανά 
τεμάχιο 

Συνολική αξία 

      

      

      

Σύνολο  

ΦΠΑ ……..%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

Αξία ολογράφως:  

 
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: 
 

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.), 
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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 Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  
 
 

Αθανάσιος Κατσής  

Athanasi
os Katsis

Digitally signed by 
Athanasios Katsis 
Date: 2021.04.16 
15:04:01 +03'00'


