
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ  

22131   ΣΡΙΠΟΛΗ – 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

: 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΙ ΠΟΛΕΙ 

ΠΑΣΡΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ, ΠΑΡΣΗ, ΣΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

υστημικός αριθμός: 135372 

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

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

2. Αριθμός Διακήρυξης :07/2021. 

3. Περιγραφή-Αντικείμενο ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού: Προμήθεια και 

εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 

Πανεπιστημιακές Μονάδες στις πόλεις Πάτρα, Κόρινθο, πάρτη, Σρίπολη και Καλαμάτα.   

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

5.Προϋπολογισμός:241.700,00€ (διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες & επτακόσια ευρώ) χωρίς Υ.Π.Α. 

και 299.708,00€ (διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες & επτακόσια οχτώ ευρώ)συμπεριλαμβανομένου 

Υ.Π.Α.Η ύμβαση υποδιαιρείται σε τρεις (3) Ομάδες με προϋπολογισμό ανά Ομάδα όπως 

αναλύεται: 

ΟΜΑΔΑ 1 –    ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΣΡΑ, προϋπολογισμός ομάδας 134.090,00€ χωρίς 

Υ.Π.Α., 166.271,60 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.,  

ΟΜΑΔΑ 2 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΚΑΛΑΜΑΣΑ & ΠΑΡΣΗ, προϋπολογισμός 

ομάδας 58.460,00 € χωρίς Υ.Π.Α., 72.490,40 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.,  

ΟΜΑΔΑ 3 – ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΣΡΙΠΟΛΗ & ΚΟΡΙΝΘΟΤ, προϋπολογισμός ομάδας 

49.150,00 € χωρίς Υ.Π.Α., 60.946,00 € συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.,  

 

6. Πιστώσεις: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, υλλογική Απόφαση Ένταξης E046, αριθ. ενάριθ. έργου 2020Ε04600028, τίτλος έργου 

«Προμήθεια εξοπλισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»  

7. Χρόνος ισχύος σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται  σε έξι (6) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

8. Σαξινόμηση κατά CPV(κύριο αντικείμενο):42512200-0    κλιματιστικά μηχανήματα 

προσαρμοζόμενα επί τοίχου. 

9. ΚωδικοίNuts: EL632,EL651,EL652,EL653.  

10. Είδος σύμβασης: ύμβαση Προμηθειών.  

11.  Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:την23-07-2021. Δημοσιεύτηκε στις 28-07-2021.  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ      

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΣΡΑ                                                     Ημερομηνία: 29-07-2021. 

Σηλέφωνο: 2610369419/2610369420                                                                   Αρ πρωτ.:5757 

Πληροφορίες : Ευαγγελία Καραγεωργίου, Ελένη Νταμάτη 

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

http://www.uop.gr/
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12. Ημερομηνία ανάρτησης σε ΚΗΜΔΗ, ΕΗΔΗ: 30-07-2021. 

13. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: την 10-09-2021 

ημέρα Παρασκευή και 15:00 μ.μ.  

14.  Καταληκτική ημερομηνία έντυπης υποβολής προσφορών: την 15-09-2021 ημέρα Σετάρτη  

και ώρα 13:00 μ.μ. 

15. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών-διενέργειας του 

διαγωνισμού:  την 16-09-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.. Σο πιστοποιημένο στο ΕΗΔΗ, 

για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, 

αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα.  

16. Δικαίωμα υμμετοχής: Περιγράφεται στην παράγραφο2.2.1. της Διακήρυξης. Οι 

συμμετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

17.  Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

18. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Hεγγυητική επιστολή συμμετοχής, ανέρχεται στο ύψος 2% 

επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΥΠΑ, στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις 

ΟΜΑΔΕ ανέρχεται στο ποσό των 4.834,00 € (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα  

ευρώ).την περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕ το ύψος της 

εγγύησης συμμετοχής όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης.  

19. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: H εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, ανέρχεται σε 

ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής. Σο ύψος της 

«εγγύησης καλής εκτέλεσης» ορίζεται στο ποσό των 9.668,00 Ευρώ, στην περίπτωση κατακύρωσης 

στο σύνολο των ομάδων. την περίπτωση κατακύρωσης για μια ή περισσότερες ΟΜΑΔΕ το ύψος 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης, περιγράφεται στο άρθρο 4.1.1 της διακήρυξης.  

20. Εγγυητική καλής λειτουργίας: όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης.  

21. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική γλώσσα. 

22. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του, ήτοι έως 17-09-

2022. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

23. Παροχή Διευκρινίσεων: Σα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

24. Σρόπος λήψης εγγράφων: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του 

διαγωνισμού ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 

ΕΗΔΗ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(http:/www.uop.gr/ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ/ Σμήμα Προμηθειών). 

 

 

 
                                                                                                Ο Αντιπρύτανης  

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
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