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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372134 
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 
Ματσιακάς Δημήτριος, 
 e-mail:vtsokou@uop.gr d.matsiakas@uop.gr 
              

 
                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.:5456 

Τρίπολη,  22/07/2021 
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 58 ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ- ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΣΤΟ 
ΝΑΥΠΛΙΟ 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη : 

α)Το υπ΄αριθ. 1042/13-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008599076) πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας 

β)Την υπ’αρίθμ. 20/07-06-2021 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης σκοπιμότητας 
πραγματοποίησης δαπανών τακτικού προυπολογισμού οικ. έτους 2021  με ΑΔΑ: ΨΓΔ7469Β7Δ-
ΨΡΡ 

γ)Την υπ΄αριθ.   4181/15-06-2021 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ : 21REQ008838513         
και ΑΔΑ: 9ΦΦΔ469Β7Δ-8ΧΡ 

δ)το απόσπασμα πρακτικών της 30ης συνεδρίασης (17-3-2021) συνέλευσης του τμήματος 
θεατρικών σπουδών 

ε)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 κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλει αντίστοιχες προσφορές, σύμφωνα με τις τεχνικές 
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προδιαγραφές και τους προ απαιτούμενους όρους που περιγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

 

A/A 
Μοντέλο 

Μηχανήματος/ Είδος 
Μελανιού   

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

Χρώμα / Μελάνι  Κωδικός Μελανιού ΤΕΜ  
Ενδεικτική 
Τιμή/τμχ, 

χωρίς  Φ.Π.Α. 

Συνολική 
ενδεικτική 
τιμή, χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 Lexmark t430 Εκτυπωτής black 12A8420 8 150,00€ 1200,00€ 

2 Konica c3100p Εκτυπωτής black A0X5154 20 20,00€ 400,00€ 

3 Konica c3100p Εκτυπωτής yellow  A0X5254 yellow 6 30,00€ 180,00€ 

4 Konica c3100p Εκτυπωτής kyan A0X5254 cyan 6 30,00€ 180,00€ 

5 Konica c3100p Εκτυπωτής waste toner WB-P03 5 20,00€ 100,00€ 

6 Konica c3100p Εκτυπωτής magenta  A0X5254 magenta 6 30,00€ 180,00€ 

7 Develop 306 Φωτοτυπικό black tn 222  4 80,00€ 320,00€ 

8 Lexmark x204n fax black X203A21G 1 100,00€ 100,00€ 

9 Samsung m2875fd Πολυμηχάνημα black MLT-R116  1 100,00€ 100,00€ 

10 Lexmark w850 Εκτυπωτής black W850H21G  1 250,00€ 250,00€ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
1.Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι γνήσια αντιπροσωπείας –αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών  εταιρειών  των μηχανημάτων (original) ή  ισοδύναμα (συμβατά ή  
ανακατασκευασμένα). 
2.θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές  του κάθε μηχανήματος. 
3.Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση  
4.Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED) 
5.Τα τόνερ απαραιτήτως να είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς  
 6.Η  εξωτερική  συσκευασία να φέρει τοποθετημένους κωδικούς  αναγνώρισης (barcode) καθώς  
και ευκρινώς τον τύπο του εκτυπωτή  για τον οποίο προορίζονται και η ημερομηνία λήξης.  
7.Απαιτείται πιστοποίηση  ISO9001 του κατασκευαστή , καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή  
ότι τα προϊόντα του, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις σχετικές με κάθε είδους 
προδιαγραφές DIN33870 και DIN33871 ή  ισοδύναμες ή  νεώτερες 
8.να εκτυπώνουν, κατ’ ελάχιστον, τον αναγραφόμενο στον ανωτέρω πίνακα αριθμό σελίδων,  
9.να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής  το οποίο θα αφαιρείται πριν από την χρήση   
10.οι εσωτερικές συσκευασίες να είναι αεροστεγείς και στις εξωτερικές  συσκευασίες να 
αναγράφονται, στην ελληνική ή  στην  αγγλική  γλώσσα: 
α) τύπος μηχανήματος  για τον οποίο προορίζονται 
β) η ημερομηνία λήξης  και η  ημερομηνία κατασκευής 
11.η  ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον δυο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης, 
12.ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει εγγύηση  αντικατάστασης ελαττωματικών  προϊόντων 
και εγγύηση  ποιότητας , ώστε να διασφαλίζεται η καλή  λειτουργία της συσκευής . Στο πλαίσιο 
του όρου αυτού ο προμηθευτής  έχει την  δυνατότητα, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την 
υπογραφή  της σύμβασης, να προχωρήσει σε έλεγχο των μηχανημάτων, χωρίς  πρόσθετο 
κόστος για το Πανεπιστήμιο.                                           
13.Εφόσον κάποια από τα προσφερόμενα είδη  αποδειχθεί ελαττωματικό θα αντικατασταθεί 
άμεσα με νέο. Αν αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της  ποσότητας του 
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συγκεκριμένου κωδικού, Θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η  ποσότητα του συγκεκριμένου 
κωδικού, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση  του φορέα. 
14.Οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν υπεύθυνη  δήλωση  του Ν. 1599/1986/Α75, στην 
οποία θα δηλώνουν ότι :  
α) εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί είτε ελαττωματικό, είτε εκτυπώσει  
αριθμό σελίδων λιγότερο από το 80% του εκτιμώμενου αριθμού εκτυπωμένων σελίδων που 
αναφέρει ή  κατασκευάστρια εταιρεία, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης  ποιότητας ,  
β) σε περίπτωση  που στη  συσκευή που θα τοποθετηθεί το μελάνι προκληθεί βλάβη  εξαιτίας 
του μελανιού, θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου την επισκευή  ή  ακόμα και την αντικατάσταση  της  
συσκευής , χωρίς περαιτέρω οικονομική  επιβάρυνση  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  
γ)παρέχουν εγγυήσεις  καλής λειτουργίας, τουλάχιστον δύο (2)έτη,από την ημερομηνία 
παράδοσής  τους                                                                                                                                   δ)σε 
περίπτωση  αυθεντικών προϊόντων ,  ότι τα προσφερόμενα είναι τα γνήσια εργοστασιακά 
μελάνια, ότι προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των μηχανημάτων που θα 
τοποθετηθούν, καθώς  επίσης  ότι είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙ  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Για τα ισοδύναμα μελάνια (συμβατά ή  ανακατασκευασμένα), πλέον των ανωτέρω 
προδιαγραφών  απαιτείται επιπλέον επί ποινή  αποκλεισμού:  
1.έγγραφη βεβαίωση  από τον κατασκευαστή των αντίστοιχων μελανιών ή  τον επίσημο 
αντιπρόσωπο τους στην Ελλάδα, ότι τα προσφερόμενα ισοδύναμα μελάνια είναι κατάλληλα 
προς χρήση για τους εκτυπωτές για τους οποίους προορίζονται, 
2.έγγραφη βεβαίωση  του κατασκευαστή  για τον αριθμό σελίδων που εκτυπώνει το αναλώσιμο 
βάσει ΙSO/ΙΕC19752 Ή  ΙSO/ΙΕC19798 (τα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθμό των 
σελίδων που εκτυπώνει ένα αναλώσιμο ). Η  ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός 
εκτυπώσεων του ισοδύναμου (συμβατού ή  ανακατασκευασμένου) πρέπει να συμφωνούν  με 
τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού του κατασκευαστή 
3.δήλωση  των συμμετεχόντων ότι τα προσφερόμενα είδη κα έχουν ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία παράδοσης  
 Διευκρινίζεται ότι τα αναγομωμένα μελάνια δεν θεωρούνται ισοδύναμα/συμβατά. 
 

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

Η τιμή των παρεχόμενων προμηθειών ανέρχεται έως του ποσού των τριών χιλιάδων 
επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (3.732,40€) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α 24%, ήτοι τρεις χιλιάδες δέκα ευρώ (3.010€) μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 % 

 
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 90 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  
Η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και ένα μήνα ήτοι 
τριάντα ημέρες από την ανάθεση της υπηρεσίας(οριστική παραλαβή). 
 
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας,  να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές σε  
φάκελο στα πλαίσια της 5456/20-07-2021 Πρόσκλησης στην παρακάτω διεύθυνση: 
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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού  
Τέρμα Καραΐσκάκη (Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ) 
Τ.Κ 22131, Τρίπολη 

Αρμόδιος : Τσώκου Βασιλική, Ματσιακάς Δημήτριος τηλ επικοινωνίας:2710-372111/372134 
 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 20/08/2021 και ώρα 14:00μμ.  
 
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 τον 
συμμετέχοντα : 
 

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

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

2.  Φορολογική ενημερότητα 
3.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
4.  Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, έναρξη 

επιχείρησης για ατομική κτλ ) 
 

 
 
Επιπλέον υποβάλλεται :  
 

5. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συν-νο υπόδειγμα 
(του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

A/A 
Μοντέλο 

Μηχανήματος/ Είδος 
Μελανιού   

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

Χρώμα / Μελάνι  Κωδικός Μελανιού ΤΕΜ  
Ενδεικτική 
Τιμή/τμχ, 

χωρίς  Φ.Π.Α. 

Συνολική 
ενδεικτική 
τιμή, χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 Lexmark t430 Εκτυπωτής black 12A8420 8   
2 Konica c3100p Εκτυπωτής black A0X5154 20   

3 Konica c3100p Εκτυπωτής yellow  A0X5254 yellow 6   

4 Konica c3100p Εκτυπωτής kyan A0X5254 cyan 6   

5 Konica c3100p Εκτυπωτής waste toner WB-P03 5   

6 Konica c3100p Εκτυπωτής magenta  A0X5254 magenta 6   

7 Develop 306 Φωτοτυπικό black tn 222  4   

8 Lexmark x204n fax black X203A21G 1   

9 Samsung m2875fd Πολυμηχάνημα black MLT-R116  1   

10 Lexmark w850 Εκτυπωτής black W850H21G  1   

 

Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα  

 

 

 

Παρακαλούμε τα παραπάνω δικαιολογητικά να μας αποσταλούν στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού, Τμήμα Προμηθειών, τέρμα Καραΐσκάκη, Β’ 
Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη ΤΚ 22 131, γραφείο Α3.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ:1719 προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων, 
(CPV:30192110-5, ΜΕΛΑΝΙΑ). 

Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών 
παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από τις αρμόδιες 
επιτροπές παραλαβής-καλής εκτέλεσης των αντίστοιχων τμημάτων  και σύμφωνα με το άρθρο 
200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση. 

Ο πρύτανης 

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 
Αριθμητικώς:  ………..€ 

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ 
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