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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
22131   ΤΡΙΠΟΛΗ –ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
Τηλέφωνο: 27210 45174, 45310, 45173
Πληροφορίες: Κερλή Κωνσταντίνα
e-mail:  k.kerli@uop.gr

Αρ. Πρωτ.: 6986
Ημερομηνία: 09/09/2022

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια ειδών εργαστηρίου για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων στα
εργαστήρια  του  Τμήματος  Επιστήμης  και  Τεχνολογίας  Τροφίμων του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. 

(CPV 15110000-2 Κρέας, 15500000-3 Γαλακτομικά προϊόντα., 15930000-6 Κρασιά)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

 Το Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης του  Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τροφίμων με αριθμό 13/28.06.2022 θέμα 4.1 & 4.2

 Το  υπ’  αριθμ.  746/22.07.2022 πρωτογενές  αίτημα  του  Τμήματος  Επιστήμης  και

Τεχνολογίας Τροφίμων με ΑΔΑΜ 22REQ011002480 που αφορά σε προμήθεια ειδών

εργαστηρίου  για  τη  διεξαγωγή  εργαστηριακών  ασκήσεων  στα  εργαστήρια  του

Τμήματος

 Την Απόφαση Πρύτανη υπ’αριθμ. 6096/04.08.2022 με ΑΔΑ: Ψ0ΜΩ469Β7Δ-7Ε1

 Την  ΑΑΥ  με  αριθμό  429/08.08.2022  με  ΑΔΑ:  Ψ8ΙΩ469Β7Δ-60Ζ  &  ΑΔΑΜ

22REQ011071260

 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),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  που  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο
αντικείμενο  της  παρούσας,  να  υποβάλλουν  προσφορά  για  την  προμήθεια  ειδών
εργαστηρίου για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων στα εργαστήρια του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων σύμφωνα με τα παρακάτω
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ΟΜΑΔΑ Α: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Κρέας μοσχάρι (άνευ 
οστού)

1,5 κιλά

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2. Κιμάς από κρέας 
μοσχάρι (άνευ οστού)

3,5κιλά

3. Κρέας χοιρινό (άνευ 
οστού)

1 κιλό

4. Κοτόπουλο φιλέτο 1 κιλό

5. Λουκάνικο 1 κιλό

ΟΜΑΔΑ Β:

1. Γάλα φρέσκο αγελαδινό 20 λίτρα

2. Γάλα φρέσκο πρόβειο 5 λίτρα

3. Γάλα UHT 2 λίτρα

4. Γιαούρτι πρόβειο 
παραδοσιακό

8 κεσέδες

5. Τυρί φέτα 1 κιλό

ΟΜΑΔΑ Γ:

1. Σταφύλια 10 κιλά

2. Κρασί κόκκινο 5 λίτρα

3. Κρασί λευκό 5 λίτρα

 Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά  βάσει  της  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  για  το  σύνολο  της  προμήθειας  ανά
ομάδα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται :

για  την  ομάδα  Α  (cpv 15110000-2  Κρέας)  έως  του  ποσού  των  87,30  €  ευρώ  μη
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  13%,  ήτοι  98,65  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% 

για την ομάδα Β (cpv 15500000-3 Γαλακτομικά προϊόντα) έως του ποσού των 65,48 € μη
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  13%,  ήτοι  74,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% &

για  την  ομάδα  Γ  (cpv 15930000-6  Κρασιά)  έως  του  ποσού  των  62,86  €  μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ήτοι 76,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 

Σύνολο  δαπάνης  Ομαδα  Α  +  Ομάδα  Β  +  Ομάδα  Γ  €248,65  συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει  τον Κωδικό 1831 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 
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Οι  συμμετέχοντες  στα  πλαίσια  της  παρούσας,  υποβάλλουν  έγγραφες  προσφορές στην
παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Κτίριο ΣΕΥΠ, 2ος όροφος
Τ.Κ 24150, Καλαμάτα
Τηλ. 27210 45174, 45173, 45310
Αρμόδιος: Κερλή Κωνσταντίνα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αρ.  Πρωτ.  6986/09.09.2022 για την  «Προμήθεια  ειδών
εργαστηρίου  για  τη  διεξαγωγή  εργαστηριακών  ασκήσεων  στα  εργαστήρια  του  Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 23/09/2022 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιέχει τα εξής: 

1. Υπεύθυνη  δήλωση   υπογεγραμμένη  και  με  σφραγίδα (από  νόμιμο  εκπρόσωπο
εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής:

α.  Δεν  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  μου  από  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων
συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. 
β.  Πληρώ  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας  πρόσκλησης  εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  και  τους  σχετικούς  όρους  τους  οποίους  αποδέχομαι  πλήρως  και
ανεπιφύλακτα, 

2. Οικονομική  προσφορά η  οποία  θα  συμπληρώνεται  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι (το υπόδειγμα δεν είναι υποχρεωτικό).

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”
από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  ή
καταστατικό ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή έναρξη επιχείρησης για ατομική κτλ)

(μόνο για δαπάνες άνω των 1.500,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ):
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  της  παρ.  2  του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Φορολογική ενημερότητα
β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  χρηματικό  ένταλμα  κατόπιν  έκδοσης  σχετικών
παραστατικών-δικαιολογητικά  πληρωμής,  πρωτοκόλλου  παραλαβής  από  την  αρμόδια
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επιτροπή  παραλαβής   και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  200  του  Ν.4412/2016.  Τον  ανάδοχο
βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Παναγόπουλος Παρασκευή Τσετσώνη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τίτλος εταιρείας / όνομα υποψηφίου: 

Διεύθυνση: 

ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας:

Email επικοινωνίας: 

Τηλ.: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Τιμή
μονάδας

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ ……%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Καθαρή Αξία ολογράφως: …………………………………………………..

Συνολική αξία ολογράφως: ………………………………………………..

Ημερομηνία: …………………………………………………………

Υπογραφή – σφραγίδα υποψηφίου




