
[1] 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
22100    ΤΡΙΠΟΛΗ -ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2710372145           
ΕΜΑΙL-HELPDESK@UOP.GR 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

 
 

         Τρίπολη: 28/07/2017 
                            Α.π: 4348 
 

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια για επτά συστήματα τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες 
των Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προϋπολογισμός είδους: 
9.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

H Διεύθυνση Πληροφορικής 

Έχοντας υπόψη : 

Α) Το υπ΄αριθμ 3610/ 29-06-2017 αίτημα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ- 
17REQ006290361 που αφορά προμήθεια συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις 
ανάγκες των Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Β) Την υπ΄αριθμ 3617/29-06-2017 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑ: 
6Β38469Β7Δ-Χ6Ζ, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α ΑΑΥ 
266/29-06-2017. 

Γ) Τον 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 για το σύνολο της 
προμήθειας συστημάτων τηλεδιασκέψεων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
Τμημάτων  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με τις συν-νες τεχνικές 
προδιαγραφές/χαρακτηριστικά.   

ΑΔΑ: Ψ4ΘΤ469Β7Δ-ΥΣΞ



[2] 
 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της 
προμήθειας. 

Η τιμή της προμήθειας ανέρχεται έως το ποσό των 7.258,06€ ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι 9.000€ 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. 

Η δαπάνη καλύπτει τον Κωδικό 1779 του Τακτικού Προϋπολογισμού  του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του οικονομικού έτους  2017 .(CPV: 32524000-2). 
 
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς.  
 
Η παράδοση των ειδών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τριάντα (30) ημέρες 
από την υπογραφή της Σύμβασης. (οριστική παραλαβή). 
 
Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες 
προσφορές στην παρακάτω διεύθυνση:  
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Διεύθυνση Πληροφορικής 
Διεύθυνση: Κτίριο ΟΑΕΔ – Τέρμα Καραϊσκάκη 
Τ.Κ 22100, Tρίπολη 
Εmail: malis@uop.gr 
Αρμόδιος : Ανδρέας Μαλής 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 23/08/2017 ημέρα 
Τετάρτη 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. Yπεύθυνη 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. 
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Επιπλέον υποβάλλεται :  

2. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συν-
νο υπόδειγμα (του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Σύστημα Τηλεδιάσκεψης 

 
A\
A 

 
Υλικό 

 
Απαίτησ

η 

 
Απάντησ
η 

 
Παραπομπ
ή 

 Γενικ
ά 

   

ST-A-1. Σύστημα Τηλεδιάσκεψης ΝΑΙ   

ST-A-2. Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

ST-A-3. Αριθμός μονάδων 5   
 

ST-A-4. Κάμερα : 

Ομαλή μετατόπιση, κλίση και ζουμ με μοτέρ, με έλεγχο από το 
τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα 
Μετατόπιση 260°, κλίση 130° 
Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας 
Οπτικό πεδίο 90° 
Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο 
H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία ScalableVideoCoding (SVC) 
Αυτόματη εστίαση 
5 προκαθορισμένες επιλογές  κάμερας 
Απομακρυσμένος έλεγχος (μετατόπιση, κλίση, ζουμ) 

 
ΝΑΙ 

  

 
ST-A-5. 

Συσκευή Ανοιχτής Συνομιλίας :  
Πλήρης  αμφίδρομη επικοινωνία 
Εξάλειψη  ακουστικής αντήχησης 
Τεχνολογία  μείωσης θορύβου 
Ήχος  ευρέως φάσματος 
Υποστήριξη Bluetooth® και NFC 
Οθόνη LCD που προβάλλει το αναγνωριστικό καλούντος, τη διάρκεια της 

 
ΝΑΙ 
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κλήσης και άλλες λειτουργικές χρήσεις 
Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο ηχείο ανοιχτής ακρόασης, 
σίγαση, αναμονή κλήσης και Bluetooth® 
Χειρισμός αφής για απάντηση και τερματισμό κλήσης 
Μικρόφωνα (Tx) 
 Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια 6 m (20 ft) 
 Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 KHz 
 Ευαισθησία: -28 dB +/-3 dB 
 Παραμόρφωση: <1 % @ 1 KHz στα 106 dB 
Ηχεία (Rx) 
 Απόκριση συχνότητας: 120 Hz – 14 KHz 
 Ευαισθησία: 83 dBSPL +/-3 dB σε 1 W/1 M 
 Μέγιστη απόδοση: 91 dBSPL 
 Παραμόρφωση: <5 % από 200 Hz 

ST-A-6. Κεντρική Μονάδα / Καλώδιο : 
Κεντρική μονάδα με δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο για όλον τον 
εξοπλισμό 
Περιλαμβάνει ειδικά αυτοκόλλητα για τοποθέτηση κάτω από το τραπέζι 
Δύο καλώδια για σύνδεση μεταξύ κεντρικής μονάδας και κάμερας/ηχείου 
ανοιχτής ακρόασης (Μήκος: 5m/16 πόδια) 
Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή PC ή Mac® (Μήκος: 3m (9,8 
πόδια) 
Μετασχηματιστής AC (Μήκος: 3m (9,8 πόδια) 

ΝΑΙ   

ST-A-7. Συμμόρφωση : 
Συμβατό με USB 2.0 
Το βίντεο και ο ήχος υποστηρίζουν το πρότυπο UVC για ευρεία  
συμβατότητα  με εφαρμογές 
Βελτιστοποιημένο για Microsoft® Lync®, πιστοποιημένο για χρήση με Skype 
για Επιχειρήσεις και συμβατό με Cisco Jabber® και WebEx®. Βελτιωμένη 
ενσωμάτωση με μέλη του Προγράμματος  συνεργασίας  Logitech (LCP). 

ΝΑΙ   
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Δυνατότητα  λήψης  διαγνωστικού εργαλείου 
Εργαλείο υλικολογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης κατά τη χρήση 
Δυνατότητα λήψης προσθέτων εφαρμογών για υποστήριξη  προηγμένων 
λειτουργιών 

ST-A-8. Εγγύηση 2 έτη ΝΑΙ   

ST-A-9 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   
 

Σύστημα Τηλεδιάσκεψης με μικρόφωνα επέκτασης 

 
A\
A 

 
Υλικό 

 
Απαίτησ

η 

 
Απάντησ
η 

 
Παραπομπ
ή 

 Γενικ
ά 

   

ST-B-1. Σύστημα Τηλεδιάσκεψης ΝΑΙ   

ST-B-2. Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ   

ST-B-3. Αριθμός μονάδων 2   
 

ST-B-4. Κάμερα : 

Ομαλή μετατόπιση, κλίση και ζουμ με μοτέρ, με έλεγχο από το 
τηλεχειριστήριο ή την κονσόλα 
Μετατόπιση 260°, κλίση 130° 
Ζουμ HD 10x χωρίς απώλεια ποιότητας 
Οπτικό πεδίο 90° 
Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο 
H.264 UVC 1.5 με τεχνολογία ScalableVideoCoding (SVC) 
Αυτόματη εστίαση 
5 προκαθορισμένες επιλογές  κάμερας 
Απομακρυσμένος έλεγχος (μετατόπιση, κλίση, ζουμ) 

 
ΝΑΙ 
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ST-B-5. 

Συσκευή Ανοιχτής Συνομιλίας :  
Πλήρης  αμφίδρομη επικοινωνία 
Εξάλειψη  ακουστικής αντήχησης 
Τεχνολογία  μείωσης θορύβου 
Ήχος  ευρέως φάσματος 
Υποστήριξη Bluetooth® και NFC 
Οθόνη LCD που προβάλλει το αναγνωριστικό καλούντος, τη διάρκεια της 
κλήσης και άλλες λειτουργικές χρήσεις 
Ενδείξεις LED για μετάδοση μέσω ροής στο ηχείο ανοιχτής ακρόασης, 
σίγαση, αναμονή κλήσης και Bluetooth® 
Χειρισμός αφής για απάντηση και τερματισμό κλήσης 
Μικρόφωνα (Tx) 
 Τέσσερα πανκατευθυντικά μικρόφωνα με εμβέλεια 6 m (20 ft) 
 Απόκριση συχνότητας: 100 Hz – 11 KHz 
 Ευαισθησία: -28 dB +/-3 dB 
 Παραμόρφωση: <1 % @ 1 KHz στα 106 dB 
Ηχεία (Rx) 
 Απόκριση συχνότητας: 120 Hz – 14 KHz 
 Ευαισθησία: 83 dBSPL +/-3 dB σε 1 W/1 M 
 Μέγιστη απόδοση: 91 dBSPL 
 Παραμόρφωση: <5 % από 200 Hz 

 
ΝΑΙ 

  

ST-B-6. Κεντρική Μονάδα / Καλώδιο : 
Κεντρική μονάδα με δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο για όλον τον 
εξοπλισμό 
Περιλαμβάνει ειδικά αυτοκόλλητα για τοποθέτηση κάτω από το τραπέζι 
Δύο καλώδια για σύνδεση μεταξύ κεντρικής μονάδας και κάμερας/ηχείου 
ανοιχτής ακρόασης (Μήκος: 5m/16 πόδια) 
Ένα καλώδιο USB για σύνδεση με υπολογιστή PC ή Mac® (Μήκος: 3m (9,8 
πόδια) 

ΝΑΙ   
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Μετασχηματιστής AC (Μήκος: 3m (9,8 πόδια) 
ST-B-7. Συμμόρφωση : 

Συμβατό με USB 2.0 
Το βίντεο και ο ήχος υποστηρίζουν το πρότυπο UVC για ευρεία  
συμβατότητα  με εφαρμογές 
Βελτιστοποιημένο για Microsoft® Lync®, πιστοποιημένο για χρήση με Skype 
για Επιχειρήσεις και συμβατό με Cisco Jabber® και WebEx®. Βελτιωμένη 
ενσωμάτωση με μέλη του Προγράμματος  συνεργασίας  Logitech (LCP). 
Δυνατότητα  λήψης  διαγνωστικού εργαλείου 
Εργαλείο υλικολογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης κατά τη χρήση 
Δυνατότητα λήψης προσθέτων εφαρμογών για υποστήριξη  προηγμένων 
λειτουργιών 

ΝΑΙ   

ST-B-8. Εγγύηση 2 έτη ΝΑΙ   

ST-B-9 Μικρόφωνα Επέκτασης 2Χ2 Μικρόφωνα  ΝΑΙ   

ST-B-10 Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

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 
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. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

 

Αναπληρωτής  Πρύτανη 
Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 

Προμήθεια συστημάτων τηλεδιασκέψεων για τις ανάγκες των Τμημάτων  του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ΤΙΜΗ  

Μη ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 

Αριθμητικώς: …………€ 

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

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

Ολογράφως:   ………………………… Ευρώ 
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