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                                                                                     ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ζηο ΚΗΜΔΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Διεύθσνζη Σετνικών Τπηρεζιών 

Περιθερειακό Σμήμα Πάηρας 

Πληροθορίες: Δήμηηρα Ανδριακοπούλοσ 

E-mail: dandria@uop.gr  

Σηλ.:2610 326221 

 

           

                      Αρ. Πρωη.: 8400 

                                                                                                                                           

Πάηρα:  05 -11-2021        

 

ΠΡΟ : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Υ.ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. –ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΙΑΗ 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΘΕΜΑ : «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ 

Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηελ Πάηξα», εθηηκώκελνπ πνζνύ 2.370,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. 

(CPV 39515410-2 θίαζηξα εζσηεξηθνύ ρώξνπ) 

 

Η Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ / Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Πάηξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, 

Έρνληαο ππόςε : 

1) Σνλ Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ &Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα. 

 

2) Σνλ Ν. 4782/2021(Φ.Δ.Κ. 36/Β΄/9-3-21), «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη 

αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο 

πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

 

3) Σν ππ΄ αξηζκ. 4339//22-6-2021 αίηεκα ηεο ππεξεζίαο καο κε ΑΓΑΜ 

21REQ008794484, πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ζε 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηελ Πάηξα». 

 

4) Σελ αξηζκ. 1/23-07-2021 Απόθαζε Πξπηαληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ, πλεδξίαζε 69
ε
 κε ΑΓΑ: Φ4ΠΚ469Β7Γ-ΥΡ1. 

 

5) Σν γεγνλόο όηη ην ύςνο ηεο αλσηέξσ δαπάλεο είλαη εληόο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνζηνύ 

ηεο πίζησζεο. 
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6) Σελ ππ΄ αξηζκ. 5624/27-07-2021 Απόθαζε Αλάιεςεο δαπάλεο κε ΑΓΑ: 

6Φ76469Β7Γ-ΙΣΤ ,  ΑΓΑΜ: 21REQ008985807. 

 

7) Σελ έξεπλα αγνξάο πνπ πξνεγήζεθε ηεο παξνύζεο. 

Καιεί ηελ ελδηαθεξόκελε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν 

ηεο παξνύζαο λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

ζθίαζεο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηελ Πάηξα », ζύκθσλα κε ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Σν θξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

Η ηηκή ηεο δαπάλεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ζε 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηελ Πάηξα», αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνύ ησλ 

1.911,29  € επξώ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24%, ήηνη 2.370,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. 24%.  

 

      ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΣΙΚΧΝ ΣΟΙΥΕΙΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΙΑΗ 

Α/Α ΥΧΡΟΙ ΣΤΠΟ 

ΚΙΑΗ 

ΤΦΟ (m) ΠΛΑΣΟ 

(m) 

ΘΕΗ 

ΥΕΙΡΙΣΗΡΙΟΤ 

1. Φνηηεηηθή Μέξηκλα Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

3,05 1,85 Γεμηά-Μαδεύεη 

από θέληξν πξνο 

δεμηά 

2. Φνηηεηηθή Μέξηκλα Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

3,05 1,85 Αξηζηεξά – 

Μαδεύεη από 

θέληξν πξνο 

αξηζηεξά 

3. Φνηηεηηθή Μέξηκλα Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

3,05 1,95 Γεμηά-Μαδεύεη 

από θέληξν πξνο 

δεμηά 

 

4. Σερληθή Τπεξεζία Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

2,05 0,95 Γεμηά-Μαδεύεη 

από θέληξν πξνο 

δεμηά 

5. Σερληθή Τπεξεζία Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

2,05 0,95 Αξηζηεξά – 

Μαδεύεη από 

θέληξν πξνο 

αξηζηεξά 

6. Σερληθή Τπεξεζία Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

2,95 1,85 Γεμηά-Μαδεύεη 

από θέληξν πξνο 

δεμηά 

7. Σερληθή Τπεξεζία Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

2,95 1,90 Αξηζηεξά – 

Μαδεύεη από 

θέληξν πξνο 





 3 

αξηζηεξά 

8. Σερληθή Τπεξεζία Roller 1,70 1,60 Γεμηά 

9. Σερληθή Τπεξεζία Roller 0,95 0,85 Γεμηά 

10. Σερληθή Τπεξεζία Roller 0,95 0,80 Γεμηά 

 

11. Ιαηξείν Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

1,75 1,82 Γεμηά-Μαδεύεη 

από θέληξν πξνο 

δεμηά 

12. Ιαηξείν Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

1,75 1,82 Αξηζηεξά – 

Μαδεύεη από 

θέληξν πξνο 

αξηζηεξά 

13. Ιαηξείν  Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

1,75 2,55 Γεμηά-Μαδεύεη 

από θέληξν πξνο 

αξηζηεξά 

 

14. Γεκ. ρέζεσλ Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

1,75 1,82 Γεμηά-Μαδεύεη 

πξνο αξηζηεξά 

 

15. Γξαθείν 

Πξνζσπηθνύ 

Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

1,75 2,63 Γεμηά-Μαδεύεη 

πξνο δεμηά 

16. Γξαθείν 

Πξνζσπηθνύ 

Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

1,75 2,63 Αξηζηεξά – 

Μαδεύεη πξνο 

δεμηά 

17. Γηάδξνκνο 1
νπ

 

νξόθνπ θη. Ννζ/θήο 

Κάζεηεο 

πεξζίδεο 

2,93 4,76 Γεμηά-Μαδεύεη 

πξνο δεμηά 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο: 

 Απνμήισζε όισλ ησλ ππαξρνπζώλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο (θνπξηηλόμπια – πεξζίδεο) 

κε πξνζνρή θαη παξάδνζή ηνπο ζηελ ππεξεζία. 

 Πξνκήζεηα, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

 θαζώο θαη πιηθά,  κηθξνϋιηθά θαη όηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαη ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο, ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Παλ/κίνπ Πει/λήζνπ ζηελ Πάηξα.  

Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνύλ κε όινπο ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο 

βάζεη ησλ παξαδεδεγκέλσλ εηδηθώλ θαλνληζκώλ (Διιεληθή Ννκνζεζία, δηεζλείο θαλνληζκνί, 

δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο θαη εγθξίζεηο, θιπ) θαη κε ηελ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο, ζε ρξόλν ώζηε 

λα κελ επεξεάδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θηηξίνπ . 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ:  
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 Γείγκαηα πθαζκάησλ κε ην αλάινγν ρξσκαηνιόγην ηα νπνία ζα παξακείλνπλ 

κέρξη ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζηελ ππεξεζία. 

   Prospectus ησλ κεραληζκώλ.  

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο είλαη γηα 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο. 

 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο, πξέπεη λα ππνβάιιεη έγγραθη προζθορά ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν (πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ν ηίηινο ηεο 

πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο) ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:  

 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

Πεξηθεξεηαθό Σκήκα Πάηξαο 

Γηεύζπλζε: Θενηνθνπνύινπ 3-5, Κνπθνύιη 

Σ.Κ 26334, Πάηξα 

Αξκόδηα : Γήκεηξα Αλδξηαθνπνύινπ, ηει. Δπηθνηλσλίαο: 2610 326221, e-mail: 

dandria@uop.gr  

 

Δλαιιαθηηθή πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή.    

 

Καηαληκηική ημερομηνία σποβολής προζθοράς είναι η  12 /11/2021 ημέρα  Παραζκεσή        

και  ώρα  13:00 μ.μ          .  

 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 σποβάλλεηαι  

από ηον ζσμμεηέτονηα: 

 

1. Τπεύθσνη δήλωζη (από λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ) όπνπ αλαγξάθεη ηα 

εμήο : 

 

α. Πιεξώ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνπο 

ζρεηηθνύο όξνπο ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ζύκθσλα κε ηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα  

β. Γελ ζπληξέρνπλ ιόγνη απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή κνπ δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016, θαη δελ έρσ αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/2016 θαη  

γ. Λακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ 

εθόζνλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο. 

 

Δπηπιένλ ππνβάιιεηαη :  

 

2. Οικονομική προζθορά όπνπ ζα ζπκπιεξώλεηαη ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 

ππόδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ. 

 

Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ:1429 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ» (CPV 39515410-2 θίαζηξα εζσηεξηθνύ ρώξνπ), ηνπ 

Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021. 

 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε ρξεκαηηθό έληαικα θαηόπηλ έθδνζεο ζρεηηθώλ 

παξαζηαηηθώλ-δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο, πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 
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επηηξνπή παξαιαβήο  θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη κέρξη ζήκεξα. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη εθάζηνηε λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

      Η Αν Προϊζηαμένη                                                                         

Δ/νζης Σετ/κών Τπηρεζιών 

 

                         
 

οθία ηασροπούλοσ 

                          Πολ/κός Μητ/κός Π.Ε. 
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                               ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΟΟΣΗΣΑ υνολική τιμή 
χωρίς 

Φ.Π.Α……% 

υνολική τιμή με Φ.Π.Α……% 

 
 
 

    

 ΣΙΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ       Αριθμητικώς: ………………………..€ 
                                 
               Ολογράφως: ………………………………………………………………………………………….€ 
 

 

Τπνγξαθή /ζθξαγίδα ζπκκεηέρνληα  

 

« Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

ζηελ Πάηξα » 




