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Προς : 

 

Κάθε Ενδιαφερόμενο  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια δυο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (cpv: 30121200-5)  

 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου 

προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την προμήθεια δυο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για 

τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (cpv: 30121200-5) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

α. 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) 

β. Το Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ» 

γ. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), άρθρο 24, σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

δ. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

θεμάτων», όπως ισχύει 

ε. Το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

στ. 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 

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

Πελοποννήσου. 

η. 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, 

καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης 

του Πρύτανη. 

θ. Το υπ΄ αρίθμ. 111/3-10-2017 αίτημα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ΑΔΑΜ: 17REQ002071592 2017-10-11   που 

αφορά την προμήθεια  δυο(2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.  

ι. Την υπ΄αριθ. 6495/12-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης /’Εγκριση Δαπάνης  με 

ΑΔΑ: 7ΘΞΛ469Β7Δ-ΓΞΔ  που βαρύνει τον ΚΑΕ: 7124 και καταχωρήθηκε με α/α ΑΑΥ  

400/12-10-2017  στο Μητρώο Δεσμεύσεων.  
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Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσας, να υποβάλλουν προσφορά  για την προμήθεια δυο (2) φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (cpv: 30121200-5) 

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) τόσο για το σύνολο της προμήθειας (ομάδα 1 & 

ομάδα 2) ή για κάθε μια από τις ομάδες 1 ή 2. 

 Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 60 ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 5645,16 € 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:   

ΟΜΑΔΑ 1:  
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ -ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η  

Προϋπολογισμός   3.100,00   

Ποσότητα 1   
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ΓΕΝΙΚΑ 
 

  

Ταχύτητα Παραγωγής Φωτοαντιγράφων 30 ανά λεπτό ή ταχύτερο   

Μνήμη RAM 2GB ή μεγαλύτερη   

Σκληρός Δίσκος 320GB ή μεγαλύτερος   

Παροχή ρεύματος 220-240V, 50/60Hz   

Εγχρωμη οθόνη επαφής 7 ιντσων ή μεγαλύτερη 
με μηνύματα και στην Ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 
  

Δυνατότητα σύνδεσης στην IP του 
μηχανήματος μέσω προγράμματος περιήγησης 
στο διαδίκτυο (browser) 

NAI 
  

Το μηχάνημα δε θα πρέπει να κλειδώνει όταν 
κάποιο αναλώσιμό του χρειάζεται 
αντικατάσταση ή όταν έχει φθάσει στο 
εργοστασιακό όριο αντιτύπων και απαιτείται 
service 

NAI 

  

Συρτάρια τροφοδοσίας χαρτιού Α3/Α4, με 
δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης 

2 ή περισσότερα 
  

 
 

  

 
 

  

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ 
 

  

Επιλογή αριθμού αντιγράφων από 1-999 ΝΑΙ   

Ανάλυση φωτοαντιγραφής 600 x 600 dpi   

Zoom σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 - 400% με βήμα 1%   

 
 

  

 
 

  

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 
 

  

Γλώσσα εκτύπωσης PCL5e ΝΑΙ   

Γλώσσα εκτύπωσης PCL6 ΝΑΙ   

Γλώσσα εκτύπωσης PDF Direct ΝΑΙ   

Ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 1200 dpi   

Διεπαφή USB  ΝΑΙ   

Εκτυπωτής δικτύου ΝΑΙ   

Διεπαφή Ethernet 10 base-T ΝΑΙ   

Διεπαφή Ethernet 100 base-TX ΝΑΙ   

Διεπαφή Ethernet 1000 base-T ΝΑΙ   

Πρωτόκολλο Δικτύου TCP/IP (IP v4, IP v6) NAI   

 
 

  

 
 

  

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων 
 

  

Windows Vista/7/8/8.1/10 ΝΑΙ   

Windows Server 2003/2008/2008 
R2/2012/2012 R2 

ΝΑΙ 
  

MAC OS v. 10.7 ή νεώτερο ΝΑΙ   

 
 

  

Σαρωτής 
 

  

Έγχρωμος σαρωτής ΝΑΙ   

Ταχύτητα σάρωσης (σε φύλλα ανά λεπτό) 
50 Α4 ανά λεπτό ή 

καλύτερο 
  

Ανάλυση σάρωσης 

Μέγιστη 600x600 dpi ή 
μεγαλύτερη 

  

Μέγεθος χαρτιού σάρωσης Α3, Α4, Α5, Β4, Β5, Β6   

Τύποι αρχείων TIFF, JPEG, PDF, High NAI   
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Compression PDF, PDF-A 

Network TWAIN Driver NAI   

Scan to email μέσω SMTP (Mail Server) 
Gateway και TCP/IP, POP, IMAP 

NAI 
  

Scan to folder μέσω SMB, FTP NAI   

 
 

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 
 

  

Αυτόματος τροφοδότης πρωτότυπων 
εγγράφων διπλής όψης - μονού περάσματος 
χωρητικότητας 100 φύλλων ή μεγαλύτερο 

ΝΑΙ 
  

Αυτόματη τροφοδοσία φύλλων μεγέθους 
Α3/Α4 

ΝΑΙ 
  

Αυτόματη τροφοδοσία διπλής όψης ΝΑΙ   

Βοηθητικός δίσκος (ByPass) χωρητικότητας , 
πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και Α3  

100 φύλλα ή περισσότερα 
  

Αυτόματη επιλογή δίσκου τροφοδοσίας 
χαρτιού 

ΝΑΙ 
  

Αυτόματα αλλαγή δίσκου τροφοδοσίας ΝΑΙ   

Αυτόματη σμίκρυνση και μεγέθυνση για 
προσαρμογή σε προεπιλεγμένο μέγεθος 
χαρτιού 

ΝΑΙ 
  

Δυνατότητα εκτύπωσης σε Α3, Α4, Α5, Α6, Β4, 
Β5, Β6 

ΝΑΙ 
  

Ελάχιστη δυνατότητα τροφοδοσίας χαρτιού 1000 φύλλα ή περισσότερο   

Βάρος χαρτιού 

52 - 300 γραμμάρια / 
τετραγωνικό μέτρο 

  

 
 

  

Κατανάλωση ρεύματος 
 

  

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 1600 Watt ή χαμηλότερη   

 
 

  

Λοιπά απαιτητά στοιχεία: 
α. Ενδεικτικά κόστη :  
Κατάλογος με  ενδεικτικά κόστη συντήρησης του εν λόγω μηχανήματος.  

  

Αναλυτικά : 
 

  

·       Τυπικό κόστος service του μηχανήματος και τι αυτό καλύπτει.   

·       Ανά πόσα αντίτυπα θα πρέπει να πραγματοποιείται το τυπικό 
service. 

  

·       Ένας ενδεικτικός κύκλος λειτουργίας για το τύμπανο.   

·       Ένας ενδεικτικός κύκλος λειτουργίας για το φούρνο.   

·       Ένας ενδεικτικός κύκλος λειτουργίας για τη μηχανή των 
αντιτύπων. 

  

·       Ένας ενδεικτικός αριθμός αντιτύπων που το μαύρο τoνερ μπορεί 
να εκτυπώσει. 

  

·       Ένα ενδεικτικό κόστος αγοράς για τα παρακάτω ανταλλακτικά:   

o   Τύμπανο (drum) 
 

  

o   Φούρνος 
 

  

o   Τονερ μαύρο 
 

  

β. Βεβαίωση  επίσημου αντιπροσώπου ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι  καινούριος και αμεταχείριστος 
και όχι ανακατασκευασμένος. 
  

γ. Βεβαίωση επίσημου αντιπροσώπου για παροχή τεχνικής υποστήριξης και  εξυπηρέτησης, ανταλλακτικών 
και αναλωσίμων υλικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη   

δ. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικά συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  ISO  



 

5 

ε. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας ή του αντιπρόσωπου για τη συμμετοχή της σε 
σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και των 
αναλωσίμων αυτών.  
 

ΕΓΓΥΗΣΗ: Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη 

 

ΟΜΑΔΑ 2:  
ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η  

Προϋπολογισμός  3.900,00    

Ποσότητα 1   

    

ΓΕΝΙΚΑ    

Ταχύτητα Παραγωγής Φωτοαντιγράφων 30 ανά λεπτό ή ταχύτερο   

Μνήμη RAM 2GB ή μεγαλύτερη   

Σκληρός Δίσκος 200GB ή μεγαλύτερος   

Παροχή ρεύματος 220-240V, 50/60Hz   

Έγχρωμη οθόνη επαφής 7 ιντσών ή 

μεγαλύτερη με μηνύματα και στην Ελληνική 

γλώσσα 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα σύνδεσης στην IP του 

μηχανήματος μέσω προγράμματος περιήγησης 

στο διαδίκτυο (browser) 

NAI   

Το μηχάνημα δε θα πρέπει να κλειδώνει όταν 

κάποιο αναλώσιμό του χρειάζεται 

αντικατάσταση ή όταν έχει φθάσει στο 

εργοστασιακό όριο αντιτύπων και απαιτείται 

service 

NAI   

Συρτάρια τροφοδοσίας χαρτιού Α3/Α4, με 

δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης 

2 ή περισσότερα   

    

    

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ    

Επιλογή αριθμού αντιγράφων από 1-999 ΝΑΙ   

Ανάλυση φωτοαντιγραφής 600 x 600 dpi   

Zoom σμίκρυνση / μεγέθυνση 25 - 400% με βήμα 1%   

    

    

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ    

Γλώσσα εκτύπωσης PCLc ΝΑΙ   

Γλώσσα εκτύπωσης PCL6 ΝΑΙ   

Γλώσσα εκτύπωσης PDF Direct ΝΑΙ   

Ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 1200 dpi   

Διεπαφή USB 2.0 ή ταχύτερο ΝΑΙ   

Εκτυπωτής δικτύου ΝΑΙ   

Υποδοχή καρτών μνήμης SD (SD slot) ΝΑΙ   

Διεπαφή Ethernet 10 base-T ΝΑΙ   

Διεπαφή Ethernet 100 base-TX ΝΑΙ   
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Διεπαφή Ethernet 1000 base-T ΝΑΙ   

Πρωτόκολλο Δικτύου TCP/IP (IP v4, IP v6) NAI   

    

Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων    

Windows Vista/7/8/8.1/10 ΝΑΙ   

Windows Server 2003/2008/2008 

R2/2012/2012 R2 

ΝΑΙ   

MAC OS v. 10.7 ή νεώτερο ΝΑΙ   

    

Σαρωτής    

Έγχρωμος σαρωτής ΝΑΙ   

Ταχύτητα σάρωσης (σε φύλλα ανά λεπτό) 50 Α4 ανά λεπτό ή 

καλύτερο 

  

Ανάλυση σάρωσης Μέγιστη 600x600 dpi ή 

μεγαλύτερη 

  

Μέγεθος χαρτιού σάρωσης Α3, Α4, Α5, Β4, Β5, Β6   

Τύποι αρχείων TIFF, JPEG, PDF, High 

Compression PDF, PDF-A 

NAI   

Network TWAIN Driver NAI   

Scan to email μέσω SMTP (Mail Server) 

Gateway και TCP/IP, POP, IMAP 

NAI   

Scan to folder μέσω SMB, FTP NAI   

    

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ    

Αυτόματος τροφοδότης πρωτότυπων 

εγγράφων διπλής όψης - μονού περάσματος 

χωρητικότητας 100 φύλλων ή μεγαλύτερο 

ΝΑΙ   

Αυτόματη τροφοδοσία φύλλων μεγέθους 

Α3/Α4 

ΝΑΙ   

Αυτόματη τροφοδοσία διπλής όψης ΝΑΙ   

Βοηθητικός δίσκος (ByPass) χωρητικότητας , 

πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και Α3  

100 φύλλα ή περισσότερα   

Αυτόματη επιλογή δίσκου τροφοδοσίας 

χαρτιού 

ΝΑΙ   

Αυτόματα αλλαγή δίσκου τροφοδοσίας ΝΑΙ   

Αυτόματη σμίκρυνση και μεγέθυνση για 

προσαρμογή σε προεπιλεγμένο μέγεθος 

χαρτιού 

ΝΑΙ   

Δυνατότητα εκτύπωσης σε Α3, Α4, Α5, Α6, Β4, 

Β5, Β6 

ΝΑΙ   

Ελάχιστη δυνατότητα τροφοδοσίας χαρτιού 1000 φύλλα ή περισσότερο   

Βάρος χαρτιού 52 - 300 γραμμάρια / 

τετραγωνικό μέτρο 

  

    

Κατανάλωση ρεύματος    

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος 1600 Watt ή χαμηλότερη   
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Λοιπά απαιτητά στοιχεία: 
α. Ενδεικτικά κόστη :  
Κατάλογος με  ενδεικτικά κόστη συντήρησης του εν λόγω μηχανήματος.  

  

Αναλυτικά : 
 

  

·       Τυπικό κόστος service του μηχανήματος και τι αυτό καλύπτει.   

·       Ανά πόσα αντίτυπα θα πρέπει να πραγματοποιείται το τυπικό service.   

·       Ένας ενδεικτικός κύκλος λειτουργίας για το τύμπανο.   

·       Ένας ενδεικτικός κύκλος λειτουργίας για το φούρνο.   

·       Ένας ενδεικτικός κύκλος λειτουργίας για τη μηχανή των αντιτύπων.   

·       Ένας ενδεικτικός αριθμός αντιτύπων που το μαύρο τoνερ μπορεί να 
εκτυπώσει. 

  

·       Ένα ενδεικτικό κόστος αγοράς για τα παρακάτω ανταλλακτικά:   

o   Τύμπανο (drum) 
 

  

o   Φούρνος 
 

  

o   Τονερ μαύρο 
 

  

β. Βεβαίωση  επίσημου αντιπροσώπου ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι  καινούριος και αμεταχείριστος 
και όχι ανακατασκευασμένος. 
  

γ. Βεβαίωση επίσημου αντιπροσώπου για παροχή τεχνικής υποστήριξης και  εξυπηρέτησης, ανταλλακτικών 
και αναλωσίμων υλικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη   
 

δ. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει  πιστοποιητικά συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  ISO  
 

ε. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας ή του αντιπρόσωπου για τη συμμετοχή της σε 
σύστημα  εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και των 
αναλωσίμων αυτών.  
 

ΕΓΓΥΗΣΗ: Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη 

 

 

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην 

παρακάτω διεύθυνση ταχυδρομικά  ή μέσω email.  

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

Γραμματεία  

Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών  

Κόρινθος  ΤΚ 20132 

 

Τηλ. Επικοινωνίας : 27410 40045, 40058. 

e-mail: pedis@uop.gr 

Αρμόδιες:  κ.Eλενα Μαρκούτση, Αφροδίτη Ρούσση 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι  η 31-10-2017  και ώρα  12:00 μμ.  

 

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 : 
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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 

 

Επιπλέον υποβάλλεται :  

 

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

 

 

Ο οικονομικός 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)  

 

Προμήθεια  δυο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος 

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ Τιμή με ΦΠΑ …. % Τιμή άνευ ΦΠΑ  ….% 

1      

2      

3      

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:  ………..€ 

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ 
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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. 

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στον κ. Ιωάννη Ξανθόπουλο, τηλ:27410 40048.  

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Τμήματος  

 

 

Καθηγητής Αστέρης Χουλιάρας 


