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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού  
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας 
Συντάκτης: Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου 
E-mail: k.andrianopoulou@uop.gr  
Τηλ.: 27210 45310 

 
 

                                                                                                                                          
Αρ. Πρωτ.: 10171 
Καλαμάτα 24/11/2020 

 

 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: Αναγέννηση στηλών απιονισμού νερού, προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ €1.264.38 (€1.567,83 με 

ΦΠΑ 24%)  (CPV: 65121000-7 Υπηρεσίες απιονισμού ύδατος) 

Το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας έχοντας υπόψη: 

Α) Το υπ’ αριθμ. 146/17-6-2020 πρωτογενές αίτημα της Σχολής Γεωπονίας & Τροφίμων με ΑΔΑΜ  

20REQ007000160, που αφορά την αναγέννηση στηλών απιονισμού νερού,  

Β) την υπ’ αριθμ. 2/24-6-2020 θέμα 3.2ο Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονίας & Τροφίμων, 

σχετικά με την έγκριση της εν λόγω δαπάνης,  

Γ) την υπ’ αριθμ. 1/31-7-2020 συνεδρίαση 54η Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

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

ΩΦΛΨ469Β7Δ-ΡΑΙ) 

Δ) Την υπ’ αριθμ. 382/31-7-2020 ΑΑΥ με ΑΔΑ: 9Ε1Α469Β7Δ-8ΟΧ 

Ε) 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 αναγέννηση στηλών απιονισμού νερού για  τις ανάγκες των 

εργαστηρίων της Σχολής Γεωπονίας & Τροφίμων για τα έτη 2020 – 2021, η οποία εδρεύει στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας. 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών. 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €1.264,38 χωρίς ΦΠΑ (€1.567,83 με ΦΠΑ 

24%) και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΤΗΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αριθμός 
αναγέννησης 
για τη διάρκεια 
της σύμβασης 

ενδεικτική τιμή 
μονάδας 
μέτρησης (χωρίς 
ΦΠΑ) 

ενδεικτική 
συνολική αξία 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 ZALION 2002 

Αναγέννηση Στήλης ZALION 2002 
παραγωγής  απιονισμένου νερού με 
δυνατότητα παραγωγής 2000 λίτρων και 
λειτουργία με την πίεση του δικτύου 
ύδρευσης. 

4 92,74 370,96 

2 ZALION 2004 

Αναγέννηση Στήλης ZALION 2004 
παραγωγής  απιονισμένου νερού με 
δυνατότητα παραγωγής 2000 λίτρων και 
λειτουργία με την πίεση του δικτύου 
ύδρευσης. 

2 92,74 185,48 

3 ZALION 604 

Αναγέννηση Στήλης ZALION 604 
παραγωγής  απιονισμένου νερού με 
δυνατότητα παραγωγής 600 λίτρων και 
λειτουργία με την πίεση του δικτύου 
ύδρευσης. 

2 66,29 132,58 

4 ZALION 1202 

Αναγέννηση Στήλης ZALION 1202 
παραγωγής  απιονισμένου νερού με 
δυνατότητα παραγωγής 1200 λίτρων και 
λειτουργία με την πίεση του δικτύου 
ύδρευσης. 

8 71,92 575,36 

ΣΥΝΟΛΟ 1.264,38 

ΦΠΑ 24% 303,45 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 1.567,83 
 

 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 7127 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.  
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 12 μήνες 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 αποστολή τους ηλεκτρονικά:  

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

Εmail υποβολής προσφοράς: k.andrianopoulou@uop.gr    

Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων: κ. Ιωάννης Καπόλος, 
email: jkapolos@us.uop.gr  

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 2/12/2020 και ώρα 14:00. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 
 
1. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το (ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό) υπόδειγμα που 

ακολουθεί.  
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Αξία ανά 
τεμάχιο 

Συνολική αξία 

      

      

      

Σύνολο  

ΦΠΑ ……..%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

Αξία ολογράφως:  

 
 
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 

 
 
 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
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