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Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Προμήθεια Λαμπτήρων Προβολικών

Το  Τμήμα  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  της  Σχολής  Οικονομίας  και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη, 

1) Το Ν. 4412/2016 το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
έργων,  Προμηθειών  &  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ), 

2) Το  υπ΄αριθμ  146/18-Οκτ-2019  αίτημα  της  υπηρεσίας  μας  με  ΑΔΑΜ
19REQ005728133 2019-10-18, που αφορά σε προμήθεια λαμπτήρων.

3) Την  απόφαση  της  2ης Συνέλευσης/8-οκτ-2019  του  τμήματος  Πληροφορικής  και
Τηλεπικοινωνιών, 

καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  που δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά στο  αντικείμενο της
παρούσας,  να  υποβάλουν  προσφορά  για  την  προμήθεια  λαμπτήρων  προβολικών  για  τις
αίθουσες  διδασκαλίας του Τμήματος Πληροφορικής και  Τηλεπικοινωνιών,  στην πόλη της
Τρίπολη.

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή με ΦΠΑ) για το σύνολο των παρεχόμενων
ειδών που περιγράφονται στην παρακάτω κατάσταση: 
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Είδος
Περιγραφή Ποσότητ

α

1
Λάμπα
Τύπου

#1

Λάμπα με βάση προβολικού οροφής

Ισχύς: ≥ 200 W
Διάρκεια: ≥ 3000 ώρες σε κανονική 

λειτουργία
Εγγύηση: ≥ 3 μήνες
Συμβατότητα: Με προβολικό LG DX-130

3

2
Λάμπα
Τύπου

#2

Λάμπα με βάση φορητού προβολικού

Ισχύς: ≥ 190 W
Διάρκεια: 4500/6000/6500/10000 ώρες 

σε κατάσταση 
Normal/Economic/SmartEco/LampSave
)

Εγγύηση: ≥ 3 μήνες
Συμβατότητα: Με προβολικό BENQ MS504
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Η  μέγιστη  τιμή  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1635,00  €  ευρώ  μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24 %, ήτοι 2027,40 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  είναι  για  120  ημέρες  από  την  ημερομηνία  υποβολής.  Η
παρεχόμενη προμήθεια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020 .

Οι  συμμετέχοντες  στα πλαίσια της  παρούσας  πρόσκλησης,  μπορούν να υποβάλουν
προσφορές εντός του διαστήματος των  πέντε (5) εργάσιμων ημερών  στη γραμματεία του
τμήματος  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνιών  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  στη
διεύθυνση (Αρμόδιος: Νικόλαος Δ. Ταλαγάνης): 

Ακαδημαϊκού ΓΚ Βλάχου, Τρίπολη, ΤΚ 22131
ή στο fax: 2710 372290

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Εmail): dit  -  secr  @  uop  .  gr  

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.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η Παρασκευή 22 Νοε 2019 και
ώρα 2:30 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 υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο
εκπρόσωπο εταιρείας ) όπου αναγράφει τα εξής: «Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους σχετικούς όρους τους
οποίους αποδέχομαι πλήρως».

Ο πρόεδρος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Νικόλαος Χ. Σαγιάς
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