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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ     

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ  

22100    ΣΡΙΠΟΛΗ  

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR 

 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦ/Η  

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 

ΣΗΛΕΥΨΝΟ: 2710372111, FAX:2710372108            

vtsokou@uop.gr , dkalog@uop.gr 

Πληροφορίες: Σσώκου Βασιλική, Καλογεροπούλου Θεοδώρα 

 

        Σρίπολη: 14/11/2017 

                       Α.π:           7608 

 

ΠΡΟ : Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια για ένα (1) Καταστροφέα Εγγράφων για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (υνολικός Προϋπολογισμός προμήθειας: 

1.650,00€  συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 24%). 

 

Σο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου προτίθεται να προμηθευτεί (1) καταστροφέα 

εγγράφων για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

1. Σο ΠΔ 70/2013  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, χολών και Σμημάτων  

αυτού»,  όπως ισχύει σήμερα. 

2. Σο Π.Δ 80/2016 ΥΕΚ 145/τ.Α΄/ 05.08.2016  «Ανάληψη Τποχρέωσης από διατάκτες». 

3. Σον Ν.4412/2016 το Ν. 4412/2016 (Υ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες υμβάσεις 

έργων, Προμηθειών &Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

4. Σο υπ΄ αριθμ. 396/τ Α΄/ 14-08-2013 ΥΕΚ Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

5. Σο Υ.Ε.Κ 2554/10-10-13 περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

6. Σο Υ.Ε.Κ 2553/10-10-13 περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο 

Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη. 

7. Σο ΥΕΚ./4186/27-12-2016 τ.Β' περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές Πρύτανη, καθορισμός 

αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του 

Πρύτανη. 

8. Σο υπ΄αριθμ. 6245/06-10-2017 αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  με ΑΔΑΜ- 17REQ002202857 που αφορά προμήθεια ενός (1) 

καταστροφέα εγγράφων  

9. Σην υπ΄αριθμ. 7392/08-11-2017 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: 69ΛΓ469Β7Δ-

ΧΚΓ, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α ΑΑΤ 463/08-11-2017 της 

Τπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
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Καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 

της παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά για ένα (1) καταστροφέα εγγράφων που θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

σύμφωνα με τις υλικό-τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). 

Σο κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως το ποσό των 1330.65€ ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Υ.Π.Α. 24 %, ήτοι 1.650,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Υ.Π.Α. 24%. 

Η δαπάνη καλύπτει τον Κ.Α. 7129 του Σακτικού Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου του οικονομικού έτους  2017 .(CPV:30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, 

εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και 

έπιπλα). 

 

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς. 

Η παράδοση του είδους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τριάντα (30) ημέρες από 

την απόφαση ανάθεσης. (οριστική παραλαβή).  

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες 

προσφορές στην παρακάτω διεύθυνση:   

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχ/σης και Προγραμματισμού 

Σμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνση: Κτίριο ΟΑΕΔ – Σέρμα Καραϊσκάκη - Σ.Κ: 22100, Σρίπολη  

vtsokou@uop.gr , dkalog@uop.gr - Αρμόδιος: Σσώκου Βασιλική , Καλογεροπούλου 

Θεοδώρα - ΥΑΞ: 2710372108   TΗΛ.: 2710-372111, 2710312107 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22η Νοεμβρίου 2017  ημέρα 

Σετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. 

 

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. Τπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας ) όπου αναγράφει τα 

εξής :  

α. Ψς νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………….δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν βρίσκομαι 

σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 των οποίων 

αποκλειόμαστε ή μπορούμε να αποκλειστούμε από διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων.  

β. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα.  

 

Επιπλέον υποβάλλεται :   

2. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

(του  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β )  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α- ΣΔΧΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Καταστροφέας εγγράφων: 

 Υλικό-Τεχνικές προδιαγραθές Απαίηηζη Απάνηηζη  Παραπομπή  

A\A Λειτουργία Εκτυπωτή:    

ΚΑΤ-A-1. Άνοιγμα τροφοδοσίας μεγαλύτερο ή ίσο από 250 ΝΑΙ   

ΚΑΤ-A-2. Σαυτόχρονη κοπή φύλλων Α4 80 γρμ. μεγαλύτερη των ή ίσο από 15 ΝΑΙ   

ΚΑΤ-A-3. Κοπή σε λωρίδες ΝΑΙ   

ΚΑΤ-A-4. Φωρητικότητα κάδου μεγαλύτερη των 100 λίτρων ΝΑΙ   

ΚΑΤ-A-5. Καταστροφή συρμάτων και συνδετήρων ΝΑΙ   

ΚΑΤ-A-6. Καταστροφή CD, DVD και πιστωτικές κάρτες ΝΑΙ   

ΚΑΤ-A-7. Διαθέτει ροδάκια ΝΑΙ   

ΚΑΤ-A-8. Εγγύηση μηχανήματος ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

ΣΙΜΗ   

Μη ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΥΠΑ 

Αριθμητικώς: …………€  

Ολογράφως:    ……………………………………………. Ευρώ  

ΣΙΜΗ  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΥΠΑ Αριθμητικώς:  ……………………. €  

Ολογράφως:   ………………………… Ευρώ  

 

Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος μετά από αίτημα της 

Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει 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 ύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου.  

β. Υορολογική ενημερότητα  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), κύριας  

και επικουρικής ασφάλισης.  

 

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. Σον ανάδοχο 

βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.  

 

Αναπληρωτής  Πρύτανη  

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Σεχνολογιών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 

Αναπληρωτής Καθηγητής  

Νικήτας-πύρος Κ. Κουτσούκης 

 


