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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΠΑΣΡΑ 

Πιεροθορίες: Ειέλε Νηακάηε   

Σει. : 2610 369416 

E-mail: edamati@uop.gr  

                                       Αρ. Πρωη.:  5524    
                                                                                                                        

         Πάηρα : 18-06-2020 

 

ΠΡΟ : Κάζε ελδηαθεξόκελν 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ 

ΘΕΜΑ : Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε Η/Τ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Μεραλνιόγσλ  Μεραληθώλ ηεο ρνιήο Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ 

Πάηξα, εθηηκώκελνπ πνζνύ 3.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

H ρνιή Μεραληθώλ /Σκήκα Μεραλνιόγσλ  Μεραληθώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

ζηελ Πάηξα,  

Έρνληαο ππόςε : 

Α) Σν ππ΄αξηζκ . 4049/07-05-2020 αίηεκα ηεο ππεξεζίαο καο κε ΑΓΑΜ: 20REQ006672707 

πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε Η/Τ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα. 

Β) Σελ ππ΄αξηζκ. 4852/01-06-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ: ΦΟ3Η469Β7Γ-

ΛΘΦ , ΑΓΑΜ: 20REQ006800256.  

Γ) Σνλ Ν.4412/2016 ην Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο 

έξγσλ, Πξνκεζεηώλ &Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

 

Γ) Σελ αξηζκ. 1/27-05-2020 Απόθαζε 173
εο

 πλεδξίαζεο πγθιήηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, ζθνπηκόηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ  

γηα ηελ  αλαβάζκηζε Η/Τ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ ζηελ 

Πάηξα, ΑΓΑ: ΧΚΝΚ469Β7Γ-Ι1Π.  

 

Καιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνύζαο, λα ππνβάιινπλ πξνζθνξάο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ  γηα ηελ  

αλαβάζκηζε Η/Τ, εθηηκώκελεο δαπάλεο 3.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., πνπ ζα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ  Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο/ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. .  

Σν θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ηο ζύλοιο ηες προκήζεηας.  
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Η ηηκή ηες προκήζεηας αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 2.822,58€  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24%, ήηνη 3.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο 

Φ.Π.Α. 24% θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε παξάδνζε θαη ε κεηαθνξά ζηνλ ηόπν παξάδνζεο.  

 

α/α Περηγραθή είδοσς –Σετληθές Προδηαγραθές  Ποζόηεηα Σόπος παράδοζες 

1 

Γίζθνη SSD 256MB καδί κε ην αληίζηνηρν 

θαιώδην SATA θαη θαιώδην ηξνθνδνζίαο 

ξεύκαηνο 

43ηκρ 

Σκεκα Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα 

2 
Γίζθνη SSD 1TB καδί κε ην αληίζηνηρν θαιώδην 

SATA θαη θαιώδην ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο 
2ηκρ 

Σκεκα Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα 

3 
Μλήκεο 8GB (2Υ4GB) dual channel DDR3 

1333, 240 pin unbuffered non-ECC 
13ηκρ 

Σκεκα Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα 

4 
Κάξηα γξαθηθώλ PCI-E κε ηνπιάρηζηνλ 2GB 

κλήκε θαη δύν εμόδνπο γηα νζόλεο 
1ηκρ 

Σκεκα Μεραλνιόγσλ 

Μεραληθώλ ηεο ρνιήο 

Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ζηελ Πάηξα 

 

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο είλαη γηα 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

Η παξάδνζε ησλ εηδώλ/εθηέιεζε δαπάλεο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη θαη δύν κήλεο 

ήηνη εμήληα εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο (νξηζηηθή παξαιαβή). 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ έγγραθες προζθορές 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ν ηίηινο ηεο 

πξνκήζεηαο) ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:   

 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  

Σκήκα Πξνκεζεηώλ 

Γηεύζπλζε: Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 1, Κνπθνύιη 

Σ.Κ 26334, Πάηξα 

 

Αξκόδηνο : Διέλε Νηακάηε, ηει. επηθνηλσλίαο : 2610 369416, email: edamati@uop.gr  

 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

Καηαιεθηηθή εκεροκελία σποβοιής προζθοράς/ωλ είλαη ε 26/06/2020, εκέρα 

Παραζθεσή θαη ώρα 13:00.  
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Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 σποβάιιεηαη  

από ηοσς ζσκκεηέτοληες : 

 

1. Τπεύζσλε δήιωζε (από λόκηκν εθπξόζσπν εηαηξείαο ) όπνπ αλαγξάθεη ηα εμήο : 

 

α. Πιεξώ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαη ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ζύκθσλα κε 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα.  

β. Γελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, ε ζπκκεηνρή κνπ δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη δελ έρσ αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη  

γ. Λακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

εθόζνλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο.  

 

Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη :  

 

2. Οηθολοκηθή προζθορά όπνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλ-λν 

ππόδεηγκα (ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α ). 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

                                                                             Τπνγξαθή /ζθξαγίδα ζπκκεηέρνληα  

 

 

Προκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε Η/Τ ζηα εργαζηήρηα ηοσ Σκήκαηος Μεταλοιόγωλ 

Μεταληθώλ ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Πειοπολλήζοσ ζηελ Πάηρα.  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε 

ΣΕΜΑΥΙΑ  

Σηκή τωρίς 

ΦΠΑ … % 

Σηκή κε ΦΠΑ  

….% 

1 
    

2 
    

3 

    

4 
    

ΣΙΜΗ  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΦΠΑ Αρηζκεηηθώς:  ………..€ 

Οιογράθως:   ………………………. Εσρώ 
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Ο οηθολοκηθός θορέας ν νπνίνο ζα επηιεγεί λα  ηνπ αλαηεζεί ε ζύκβαζε, πρηλ ηελ αλάζεζε 

πρέπεη λα πξνζθνκίζεη σποτρεωηηθά πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν.4412/2016, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Φοροιογηθή ελεκερόηεηα 

β. Αζθαιηζηηθή ελεκερόηεηα (άρζρο 80 παρ.2 ηοσ Ν.4412/2016) 

γ. Νοκηκοποηεηηθά έγγραθα (πτ θαηαζηαηηθό )  

 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ: 1439 κε ηίηιν  ¨Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θαη επηζθεπήο κεραληθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ¨, ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, (CPV: 42991200-1 

¨εθηππσηηθά κεραλήκαηα’). 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα θαηόπηλ έθδνζεο ζρεηηθώλ 

παξαζηαηηθώλ-δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο  θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. Σνλ αλάδνρν 

βαξύλνπλ νη εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθόξεζε.  

 

 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σκήκαηος Μεταλοιόγωλ Μεταληθώλ  

 

 

Εσζηράηηος Σδηρηδηιάθες  

Αλαπι. Καζεγεηής 

 

 

 


