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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας  
Τηλέφωνο:2710372111, 2710372134 
Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική,  
Mατσιακάς Δημήτριος   
email: vtsokou@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr  
 

 
                                                                                                                                     
Αρ. Πρωτ.: 7109 
Τρίπολη,  28/09/2021 

 

 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: Συνδρομή σε βάση χρηματοοικονομικών δεδομένων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες  του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και του Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (προϋπολογισμού, για συνδρομή ενός έτους, €7.258,06 χωρίς ΦΠΑ - 
€9.000,00 με ΦΠΑ24%)  (CPV: 79980000-7 υπηρεσίες συνδρομών) 

Το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας έχοντας υπόψη: 

1) Το υπ’ αριθμ. 13/16-09-2021 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών με ΑΔΑΜ  
20REQ009223002, που αφορά την ετήσια συνδρομή σε βάση χρηματοοικονομικών δεδομένων για τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και του Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

2) το υπ’ αριθμ. 18/31-08-2021 απόσπασμα του πρακτικού της Συνέλευσης του  Τμήματος  Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, σχετικά με την έγκριση της εν λόγω δαπάνης 

3) την υπ’ αριθμ. 1/24-09-2021 συνεδρίαση 198η Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας της δαπάνης, (ΑΔΑ ΨΤΤΟ469Β7Δ-Α5Ψ) 

4) Την υπ’ αριθμ. 7076/27-09-2021 ΑΑΥ με ΑΔΑ: ΩΤ02469Β7Δ-ΞΟΗ 

5) το από 10/09/2021 απόσπασμα του πρακτικού της 1ης Συνέλευσης του  οικονομικών Επιστημών, 
σχετικά με την έγκριση της εν λόγω δαπάνης 
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6) 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 . 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων για χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους με τουλάχιστον τρεις (3) άδειες χρήσης.  

Η βάση θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά-τεχνικές προδιαγραφές:  

-Η βάση θα πρέπει να παρέχει οικονομικά και εμπορικά δεδομένα μεγάλου αριθμού ελληνικών 
επιχειρήσεων (εισηγμένων και μη) για βάθος χρόνου τουλάχιστον 10ετίας.  
 
-Θα πρέπει να παρέχει στοιχεία όπως εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών, αριθμό 
απασχολουμένων, δραστηριότητα. 

-Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα άντλησης οικονομικών δεδομένων από τους ισολογισμούς των 
εταιρειών και κλαδικά δεδομένα από ενοποιημένους ισολογισμούς τουλάχιστον 10ετίας. 

-Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμών και 
αποτελεσμάτων χρήσεως) και αριθμοδεικτών εταιρικών και ενοποιημένων ισολογισμών. 

-Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης οικονομικών στοιχείων και δεικτών μεταξύ εταιρειών 
και κλάδων. 

-Θα πρέπει να δίδει τη δυνατότητα δημιουργίας, εξαγωγής και ανάλυσης δείγματος εταιρειών και 
κλάδων με τη δημιουργία και εξαγωγή αριθμοδεικτών και τάσεων   

-Παροχή τουλάχιστον 3ων αδειών χρήσης  

Τα ανωτέρω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για τις παρακάτω χρήσεις: 

-          Άντληση οικονομικών στοιχείων εταιρειών και κλάδων στα μαθήματα χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης, Λογιστικής και ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων του τμήματος. 

-          Άντληση υλικού για ανάθεση εργασιών στα πλαίσια των ανωτέρω μαθημάτων 

-          Άντληση δεδομένων για φοιτητές του τμήματος στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. 

-          Eξαγωγή οικονομικών δεδομένων και δεικτών όπως και λοιπών στοιχείων επιχειρήσεων για τις 
ερευνητικές δραστηριότητες διδασκόντων, υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών του 
τμήματος. 
 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας δαπάνης για την παρεχόμενη υπηρεσία όπως περιγράφεται 
παραπάνω ανέρχεται έως του ποσού των €7.258,06 χωρίς ΦΠΑ - €9.000,00 με ΦΠΑ24% για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους με τουλάχιστον τρεις (3) άδειες χρήσης. 
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Η δαπάνη βαρύνει τον Κωδικό 0899 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.  
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της.  
 
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, πρέπει να υποβάλλουν την έγγραφη προσφορά τους σε 
κλειστό φάκελο στην διεύθυνση: 
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη Πρυτανεία 
22100 Τρίπολη 
      
 
Αρμόδιος για πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων είναι ο κ. Ηλίας 
Μακρής, email: i.makris@uop.gr /τηλ. 27210-45159 
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τη Παρασκευή 08/10/2021 και ώρα 14:00. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 
 
1. Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που ακολουθεί.  
 
Α/Α Περιγραφή Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Αξία ανά 

τεμάχιο 
Συνολική αξία 

      
      
      
Σύνολο  
ΦΠΑ ……..%  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  
Αξία ολογράφως:  
 
2. 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.  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου 
αναγράφει τα εξής : 
 
i) Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους 
σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με τον παρακάνω 
πίνακα  
ii). Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των  άρθρων 
73 και 74 του Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 
 
 β. Φορολογική ενημερότητα 
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 γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό-πρόσφατό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από τα οποία να 
προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση της εταιρίας   )  

 
3. Συμπληρωμένος ο κάτωθι πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η βάση θα πρέπει να 
παρέχει οικονομικά και 
εμπορικά δεδομένα 
μεγάλου αριθμού 
ελληνικών 
επιχειρήσεων 
(εισηγμένων και μη) 
για βάθος χρόνου 
τουλάχιστον 10ετίας.  

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να παρέχει 
στοιχεία όπως 
εξαγωγική 
δραστηριότητα των 
εταιρειών, αριθμό 
απασχολουμένων, 
δραστηριότητα. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα 
άντλησης οικονομικών 
δεδομένων από τους 
ισολογισμούς των 
εταιρειών και κλαδικά 
δεδομένα από 
ενοποιημένους 
ισολογισμούς 
τουλάχιστον 10ετίας. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα 
εξαγωγής οικονομικών 
καταστάσεων 
(ισολογισμών και 
αποτελεσμάτων 
χρήσεως) και 
αριθμοδεικτών 
εταιρικών και 
ενοποιημένων 
ισολογισμών. 

ΝΑΙ   

Θα πρέπει να παρέχει 
τη δυνατότητα 
σύγκρισης οικονομικών 
στοιχείων και δεικτών 
μεταξύ εταιρειών και 
κλάδων 

ΝΑΙ   
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Θα πρέπει να δίδει τη 
δυνατότητα 
δημιουργίας, εξαγωγής 
και ανάλυσης 
δείγματος εταιρειών 
και κλάδων με τη 
δημιουργία και 
εξαγωγή 
αριθμοδεικτών και 
τάσεων  

ΝΑΙ   

Παροχή τουλάχιστον 
3ων αδειών χρήσης 

ΝΑΙ   

Άντληση οικονομικών 
στοιχείων εταιρειών 
και κλάδων στα 
μαθήματα 
χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης, Λογιστικής 
και ανάλυσης 
λογιστικών 
καταστάσεων του 
τμήματος. 

 

ΝΑΙ   

Άντληση υλικού για 
ανάθεση εργασιών στα 
πλαίσια των ανωτέρω 
μαθημάτων 

ΝΑΙ   

Άντληση δεδομένων 
για φοιτητές του 
τμήματος στα πλαίσια 
εκπόνησης πτυχιακών 
εργασιών. 

ΝΑΙ   

Eξαγωγή οικονομικών 
δεδομένων και δεικτών 
όπως και λοιπών 
στοιχείων 
επιχειρήσεων για τις 
ερευνητικές 
δραστηριότητες 
διδασκόντων, 
υποψηφίων 
διδακτόρων και 
μεταπτυχιακών 
φοιτητών του 
τμήματος. 

ΝΑΙ   
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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 Πρύτανης 
 
 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 
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