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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού 
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 
Ονομ/νυμο Συντάκτη: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου 
E-mail: k.andrianopoulou@teipel.gr  
Τηλ.: 27210 45310 
 

 
                                                                                                                                    
Αρ. Πρωτ.: 8302 
Καλαμάτα 24/9/2020 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: Ενοικίαση φιαλών αερίων υψηλής καθαρότητας, αναγόμωση φιαλών αερίων 

υψηλής καθαρότητας 

Το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας,  

Α) Το υπ’ αριθμ. 145/17-6-2020 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Γεωπονίας και Τροφίμων 

με ΑΔΑΜ  20REQ006931585,   

Β) την υπ’ αριθμ. 2/24-6-2020 θέμα 3.1ο Απόσπασμα Πρακτικού της Κοσμητείας της Σχολής 

Γεωπονίας και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση της εν λόγω προμήθειας,  

Γ) την υπ’ αριθμ. 10/10-7-2020 συνεδρίαση 176, Απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης, (ΑΔΑ 

ΨΜ5Γ469Β7Δ-Λ0Ξ) 

Δ) Την υπ’ αριθμ. 364/15-7-2020 ΑΑΥ με ΑΔΑ: 6Σ2Σ469Β7Δ-ΥΝΨ 

Ε) Την υπ’ αριθμ. 31/10-9-2020 Συνεδρίαση 178η Απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

ΣΤ) Τον Ν.4412/2016 το 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 ενοικίαση φιαλών αερίων υψηλής 

καθαρότητας, αναγόμωση φιαλών αερίων υψηλής καθαρότητας, η προμήθεια των 

οποίων θα εξυπηρετεί την εκπόνηση εργασιών και την υλοποίηση εργαστηριακών 

ασκήσεων των εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας και Τροφίμων το οποίο εδρεύει στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας. 
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Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

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

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των €5.029,50 άνευ Φ.Π.Α. 

24%, ήτοι €6.236,58 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, και 

παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Περιεκτικότ
ητα 

Μονάδα 
Διάθεσης 

ΤΙΜΗ σε € 
/μονάδα 
διάθεσης 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
προϋπολογισθεί
σα δαπάνη σε € 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Ήλιο (He) 99,999% φιάλη 
50L/200bar 

273,00 5,00 1.365,00 

2 Air Zero απαλλαγμένο 

υδρογονονθράκων 

99,999% φιάλη 
50L/200bar 140,00 5,00 700,00 

3 Άζωτο 99,995% φιάλη 
50L/200bar 

67,20 2,00 134,40 

4 Άζωτο 99,999% φιάλη 
50L/200bar 

134,40 3,00 403,20 

5 Αργό υψηλής καθαρότητας 99,999% φιάλη 
50L/200bar 

149,80 2,00 299,60 

6 Οξυγόνο (Ο2) ιατρικό 99,95 φιάλη 
50L/200bar 

32,10 3,00 96,30 

7 Ασετυλίνη 99,999% Φιάλη 8Kg 176,00 4,00 704,00 

8 Διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) 

99,99% φιάλη 30kg 

60,00 2,00 120,00 

9 Υδρογόνο Η2 99,999% φιάλη 
50L/200bar 

135,00 5 675,00 

10 Κόστος (πιθανής) μίσθωσης 

φιαλών σε €/μήνα/ φιάλη 

 Φιάλη/μήνα 

3,00 12,00 432,00 

11 Ρυθμιστής πίεσης για 

φιάλη Ασετυλίνης 99,999% 

 τεμάχιο 

100,00 1,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.029,50 

ΦΠΑ 24% 1.207,08 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 6.236,58 

 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 1831 του Τακτικού Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. (cpv 24100000-5) 
 

Η προσφορά ισχύει για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της.  

 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει τμηματικά στη διάρκεια των οικονομικών ετών 2020 – 

2021.  

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες 

προσφορές στην παρακάτω διεύθυνση ή να αποστείλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά:  

 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας  
Διεύθυνση: Αντικάλαμος Μεσσηνίας 
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Τ.Κ 24150, Καλαμάτα 

Εmail υποβολής προσφοράς: k.andrianopoulou@teipel.gr    

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών: Κάππος Αλέξανδρος, email: 
alexkappos70@gmail.com  
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30/9/2020 και 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 υπόδειγμα που ακολουθεί. (το 

υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν δεσμεύει τους υποψηφίους) 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Αξία ανά 
τεμάχιο 

Συνολική αξία 

      

      

      

Σύνολο  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

Αξία ολογράφως:  
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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 δικαιολογητικά: 
 

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.), 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 Αντιπρύτανης  
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
 
 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 


		2020-09-24T11:13:23+0300
	GEORGIOS LEPOURAS




