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Κάθε Ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντικλεπτικού συναγερμού στη βιβλιοθήκη
της  Σχολής  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  &  Πολιτισμικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (cpv: 31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού) 

Το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  προτίθεται  να  συνάψει  σύμβαση  για  την  προμήθεια  και
εγκατάσταση  συστήματος  αντικλεπτικού  συναγερμού  για  τις  ανάγκες  Βιβλιοθήκης  της  Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 
1. 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)
2. Το Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ»
3. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), άρθρο 24, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος
4. Το Ν.  2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19)  «Προμήθειες  του Δημόσιου Τομέα και  Ρυθμίσεις  Συναφών

θεμάτων», όπως ισχύει
5. Το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των

σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
6. Το Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει

7. Το  υπ΄αριθμ.  396/τ  Α΄/  14-08-2013  ΦΕΚ  Διορισμός  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.

8. Το ΦΕΚ 4186/τ.Β’/27.12.2016 ≪Έγκριση της υπ’ αριθ. 9086/24-10-2016 πράξης του Πρύτανη

του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  περί  ορισμού  Αναπληρωτών  Πρύτανη  του
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  σε  Αναπληρωτές  Πρύτανη,
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καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης
του Πρύτανη.

9. Το  υπ΄αρίθμ. 245/17-5-2017 αίτημα  της  Σχολής  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  
& Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ΑΔΑΜ: 17REQ001875782
που αφορά την προμήθεια  εγκατάστασης συστήματος αντικλεπτικού συναγερμού (2 στήλες
για  κάλυψη  ανοίγματος  έως  0,90  m2,  ταινία  διπλής  επικόλλησης  ,  απομαγνητιστής  και
επαναμαγνητιστής αυτοκόλλητων αντικλεπτικών ταινιών) για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης
της  Σχολής  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Πολιτισμικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην πόλη της Καλαμάταςπου αφορά το οικονομικό έτος 2017, συνολικού
προϋπολογισμού  9.982,00  €  (εννέα  χιλιάδες  εννιακόσια  ογδόντα  δύο  ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 8.050,00 € άνευ ΦΠΑ 24%. 

10. Την  υπ΄αριθ.  3540/27-6-2017 Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  /’Εγκριση  Δαπάνης   με
ΑΔΑ: Ω3Ν1469Β7Δ-3ΒΖπου βαρύνει τον ΚΑΕ: 0892 και καταχωρήθηκε με α/α ΑΑΥ  250/27-
6-2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. 

Καλούμε  τους  ενδιαφερόμενους  που  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της
παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά  για την προμήθεια συστήματος αντικλεπτικού συναγερμού
για  την  βιβλιοθήκη  της  Σχολής  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  &  Πολιτισμικών  Σπουδών  του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (cpv: 31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού) στην
πόλη της Καλαμάτας. 

Οι τιμές θα πρέπει να δοθούν σε ΕΥΡΩ.

• Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•  Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές  μέρες  από  την
ημερομηνία υποβολής τους.

•  Εφόσον από την  προσφορά δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου.

• Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

• Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
γλώσσα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι  προσφορές  που  δεν  ανταποκρίνονται  στους  όρους  της  παρούσας  πρόσκλησης  ή  είναι  σε
δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  εάν  υποβληθούν,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το  κριτήριο  επιλογής  θα  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας.
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 Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.

Η  τιμή  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  9.982,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του
αναλογούντος Φ.Π.Α.  24%, ήτοι  8.050,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%, και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. Στο εν λόγω κόστος θα περιλαμβάνονται οι τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Τεχνικές Προδιαγραφές: 
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙ

Α
Απαίτησ

η
Απάντησ

η
Παραπομπ

ή
1 ΕΜ 500

Silver
Αντικλεπτική Κεραία 2 ΝΑΙ

- Διαστάσεις: Μήκος x 
Πλάτος x Ύψος (72cmx 
14cmx 160cm)

- Χρώμα: Ασημί
- Συχνότητα Λειτουργίας 

488Ηz
- Ταχύτητα Επεξεργαστή 

520Ηz
- Ειδικά φίλτρα 

παρεμβολών
- Κάλυψη με 2 κεραίες 

μέχρι 90cm, αναλόγως 
στόχου και ταινίας

- Αφαιρετικό, design. Το 
λεπτότερο ΕΜ σύστημα 
της παγκόσμιας αγοράς

- Σχεδιασμός υπό αυστηρές 
προδιαγραφές ασφαλείας

Ανίχνευση ταινιών ΕΜ (μονής
ακύρωσης ή

επαναμαγνητιζόμενεςεπ’άπειρον)
2 Control Box Ψηφιακός Ελεγκτής 1 ΝΑΙ

- Ψηφιακός ελεγκτής 
κεραιών

- Σύνδεση έως 3 κεραίες
- Τροφοδοσία 230V
- Οικονομική λειτουργία, 

μόνο στο 10% της 
ενέργειας των 
αντίστοιχων συστημάτων

ΑΔΑ: ΩΓΧ4469Β7Δ-ΠΑΨ
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3 ΕΜ Distance
Deactivator

Ηλεκτρονικός
Ακυρωτής

Επαναμαγνητιστής
- Ηλεκτρονικός ακυρωτής 

ταινιών ΕΜ
- Ακύρωση εξ’ αποστάσεως
- Επαναμαγνήτιση ταινιών 

κατά την επιστροφή μετά 
από δανεισμό

- Επαναμαγνήτιση εξ’ 
αποστάσεως

- Επιλογή λειτουργίας με 
ειδικό πετάλι ανά 
λειτουργία

- Τροφοδοσία 230V

1 ΝΑΙ

4 Ταινίες
EMPANTRA

Αντικλεπτικές 
Ταινίες

5.000 NAI

- Αντικλεπτική ταινία ΕΜ
- Διπλής επικόλλησης 
- Διάσταση 0,5cm x 16cm
- Επαναμαγνητιζόμενες επ’ 

άπειρον

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η

- Προγραμματισμός
- Εγκατάσταση από

εξουσιοδοτημένο
συνεργείο

ΝΑΙ

6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΥΗΣΗΣ
- Πιστοποιήσεις κατά 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
πρότυπα

- Η Εγγύηση καλύπτει 
ελαττωματικό υλικό 

24  μήνες ΝΑΙ

Σημείωση: ο λόγος που ζητάμε τον τύπο EM είναι για να υπάρχει πλήρη συμβατότητα με το άλλο 
αντικλεπτικό σύστημα που έχουμε ήδη στην άλλη βιβλιοθήκη (Δυτική Πτέρυγα).
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορέςσε 
κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ταχυδρομικά:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών 
Γραμματεία Κοσμητείας 
Παλαιό Στρατόπεδο (Ανατολικό Κέντρο)
Καλαμάτα  ΤΚ 24100

Τηλ. Επικοινωνίας : 27210-65101
e-mail: edol@uop.gr
Αρμόδιος:  κ.Ντόλου Ευαγγελία 

ΑΔΑ: ΩΓΧ4469Β7Δ-ΠΑΨ



5

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι  η  Δευτέρα  2/10/2017και ώρα   11:00 πμ. 

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 :

Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά

1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής :
α.  Ως  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 και  αποδέχομαι
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος

γ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης προσφέροντος οικονομικού φορέα.

δ. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών συμπληρωμένος
ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙ

Α
Απαίτησ

η
Απάντησ

η
Παραπομπ

ή
1 ΕΜ 500 Silver Αντικλεπτική Κεραία 2 ΝΑΙ

- Διαστάσεις: Μήκος x 
Πλάτος x Ύψος (72cmx 
14cmx 160cm)

- Χρώμα: Ασημί
- Συχνότητα Λειτουργίας 

488Ηz
- Ταχύτητα Επεξεργαστή 

520Ηz
- Ειδικά φίλτρα παρεμβολών
- Κάλυψη με 2 κεραίες μέχρι 

90cm, αναλόγως στόχου 
και ταινίας

- Αφαιρετικό, design. Το 
λεπτότερο ΕΜ σύστημα της 
παγκόσμιας αγοράς

- Σχεδιασμός υπό αυστηρές 
προδιαγραφές ασφαλείας

Ανίχνευση ταινιών ΕΜ (μονής
ακύρωσης ή

επαναμαγνητιζόμενεςεπ’άπειρον)
2 Control Box Ψηφιακός Ελεγκτής 1 ΝΑΙ

- Ψηφιακός ελεγκτής 
κεραιών

- Σύνδεση έως 3 κεραίες
- Τροφοδοσία 230V
- Οικονομική λειτουργία, 

μόνο στο 10% της ενέργειας

ΑΔΑ: ΩΓΧ4469Β7Δ-ΠΑΨ
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των αντίστοιχων 
συστημάτων

3 ΕΜ Distance
Deactivator

Ηλεκτρονικός
Ακυρωτής

Επαναμαγνητιστής
- Ηλεκτρονικός ακυρωτής 

ταινιών ΕΜ
- Ακύρωση εξ’ αποστάσεως
- Επαναμαγνήτιση ταινιών 

κατά την επιστροφή μετά 
από δανεισμό

- Επαναμαγνήτιση εξ’ 
αποστάσεως

- Επιλογή λειτουργίας με 
ειδικό πετάλι ανά 
λειτουργία

- Τροφοδοσία 230V

1 ΝΑΙ

4 Ταινίες
EMPANTRA

Αντικλεπτικές 
Ταινίες

5.000 NAI

- Αντικλεπτική ταινία ΕΜ
- Διπλής επικόλλησης 
- Διάσταση 0,5cm x 16cm
- Επαναμαγνητιζόμενες επ’ 

άπειρον

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η

- Προγραμματισμός
- Εγκατάσταση από

εξουσιοδοτημένο συνεργείο

ΝΑΙ

6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΥΗΣΗΣ
- Πιστοποιήσεις κατά 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
πρότυπα

- Η Εγγύηση καλύπτει 
ελαττωματικό υλικό 

24  μήνες ΝΑΙ

Επιπλέον υποβάλλεται : 

2. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συν-νο υπόδειγμα 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντικλεπτικού συναγερμού στη βιβλιοθήκη της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών & Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
Τιμή με
ΦΠΑ 24

%

Τιμή
άνευ
ΦΠΑ
24%

1 ΕΜ 500 Silver Αντικλεπτική Κεραία 2

ΑΔΑ: ΩΓΧ4469Β7Δ-ΠΑΨ
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2 Control Box Ψηφιακός Ελεγκτής 1

3 ΕΜ Distance 
Deactivator

Ηλεκτρονικός
Ακυρωτής
Επαναμαγνητιστής

1

4 Ταινίες 
EMPANTRA

Αντικλεπτικές 
Ταινίες

5.000

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προγραμματισμός / 
Εγκατάσταση από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο

6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΥΗΣΗΣ
- Πιστοποιήσεις κατά Ευρωπαϊκά 

και Διεθνή πρότυπα 

24  μήνες 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:  ………..€
Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ

Οοικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να  του ανατεθεί η σύμβαση 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 Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα, η οποία να έχει εκδοθεί πρόσφατα ώστε να καλύπτει το διάστημα έως
τη σύναψη της σύμβασης και την οριστική παραλαβή της προμήθειας

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

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.
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στον κ. Ψιλλούδη Ιωάννη, τηλ: 27210-65131. 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης
και Νέων  Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης

ΑΔΑ: ΩΓΧ4469Β7Δ-ΠΑΨ
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