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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η  Σχολή Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Πολιτισμικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, 

Έχοντας υπόψη,

1. Το Ν.2286/95 (  ΦΕΚ Α ’ 19/1-2-1995) « Προμήθειες του δημοσίου Τομέα και
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ». 

2. Το  ΠΔ  715/79  περί  τρόπου  διενέργειας  από  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  Μισθώσεων  και
Εκμισθώσεων Ακινήτων και Κινητών πραγμάτων. 

3. Το  ΠΔ 70/2013  (ΦΕΚ  119/Α/28-5-2013)  περί  Κατάργησης  και  Συγχώνευσης
Τμημάτων,  Κατάργηση,  Μετονομασία  και  Συγκρότηση  Σχολών  στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

4. Το ΦΕΚ (B'  1581/β΄/28.07.2015)  η  με  αρ.  πρωτ.  78649/23.07.2015 Υπουργική
Απόφαση,  σύμφωνα με  την  οποία  αντικαταστάθηκε  το  αρ.  137 των  κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ – Υ.Α.
Α2-718/2014, ΦΕΚ Β' 2090).

5. Το  Πρακτικό  της  21ης Τακτικής  Συνεδρίασης  της  Κοσμητείας  της  Σχολής
Ανθρωπιστικών  Σπουδών  και  Πολιτισμικών  Αγαθών  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου  21/5.12.2014

6. Την  υπ’ αριθμ.  12/17.02.2015  Συνεδρίαση 70η  Απόφαση της  Συγκλήτου  του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί ορισμού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  τριών  (3)  αυτόματων  μηχανημάτων
πώλησης  (καφέ,  εμφιαλωμένου  νερού,  αναψυκτικών,  γλυκών αλμυρών   σνακ
κ.α.), για τις ανάγκες των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος,

7. Την  υπ’ αριθμ.  11/17.02.2015  Συνεδρίαση  70η  Απόφαση  της  Συγκλήτου  του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3)
αυτόματων μηχανημάτων πώλησης (καφέ, εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών,
γλυκών  αλμυρών   σνακ  κ.α.),  για  τις  ανάγκες  των  φοιτητών  και  των
διδασκόντων του Τμήματος.
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Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι θα προχωρήσει σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3)
αυτόματων  μηχανημάτων  πώλησης  (καφέ,  εμφιαλωμένου  νερού,  αναψυκτικών,  γλυκών,
αλμυρών  σνακ κ.α.),για τις ανάγκες των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος.(CPV
42933300-8) «Αυτόματοι πωλητές τυποποιημένων προϊόντων»

Για το σκοπό αυτό θα μισθώσει χώρο (ένα) 1 τετραγωνικό μέτρο περίπου για κάθε μηχάνημα,
όπου  ο  ανάδοχος  προμηθευτής  θα  τοποθετήσει  τα  αυτόματα  μηχανήματα  πώλησης  των
παραπάνω ειδών.

Τιμή εκκίνησης για τη μίσθωση χώρου κάθε μηχανήματος είναι τα 252 ευρώ ετησίως η 21
ευρώ μηνιαίως (πλέον χαρτοσήμου και λοιπών νόμιμών κρατήσεων) και κριτήριο ανάθεσης
το  μεγαλύτερο  μίσθωμα  με  προϋπόθεση  της  πλήρωσης  των  σχετικών  τεχνικών
προδιαγραφών.

Οι  τιμές  των  ροφημάτων  και  των  προϊόντων  δεν  θα  πρέπει  να  ξεπερνούν  αυτές  που
καθορίζονται ανά περιόδους από την αρμόδια διεύθυνση του  υπουργείου εμπορίου, ανάλογα
πάντα με την σύσταση και ποιότητα τους. 

Ο ένας πωλητής θα διαθέτει ροφήματα (καφέ, σοκολάτα κ α.) 
Και οι άλλοι δύο  πωλητές νερό και σνακ..

Α) Τα προσφερόμενα είδη του πωλητή ροφημάτων.
1) espresso,
2) espresso διπλό,
3) cappuccino (κρύο,ζεστό),
4) σοκολάτα (κρύα,ζεστή),
5) mocachino (κρύο,ζεστό),
6) nes cafe (με γάλα ή χωρίς γάλα),
7) nes cafe frape (με γάλα ή χωρίς γάλα).
με επιλογές δοσολογίας ζάχαρης. 

Το μηχάνημα θα πρέπει επίσης να αλέθει σπυρί καφέ και να δημιουργεί καφέ espresso κλπ,
με τρόπο καφετέριας (προαιρετικά).

Οι διαστάσεις  του μηχανήματος ροφημάτων να είναι  μέσα στα πλαίσια του επί  μίσθωση
παραχωρημένου χώρου. Τα υλικά και οι δοσολογίες των συστατικών των ροφημάτων είναι
ευθύνη του ανάδοχου του έργου και το υλικό σερβιρίσματος θα είναι διαπιστευμένο. 

Η σύσταση των ροφημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις:
π.χ. -στιγμιαίος καφές (ζεστός ,κρύος): 3,5-4γρ,
-σοκολάτα ζεστή: 40 γρ.,
-γάλα σε σκόνη: 4 γρ.,
-ζάχαρη για την επιλογή μέτριου ή γλυκού ροφήματος,
-τσάι: 20 γρ

Η δημιουργία του ροφήματος  θα γίνεται  από υλικό το  οποίο θα είναι  διαπιστευμένο και
επώνυμο για  κάθε ρόφημα ξεχωριστά.  Τα υλικά και  τα κύπελλα σερβιρίσματος  για  κάθε
αυτόματο πωλητή ροφημάτων είναι ευθύνη του αναδόχου του έργου για όσο
χρονικό διάστημα ισχύει η συνεργασία μίσθωσης
Το  μηχάνημα  θα  πρέπει  να  έχουν  ηλεκτρική  τροφοδοσία,  220-230  V  AC,  να  είναι
εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις,

β) Για τα δύο  μηχανήματα του νερού-αναψυκτικών και Snacks:
Αναψυκτικά κουτάκια των 330 ml,
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 εμφιαλωμένο νερό των 500 ml
χυμούς(προαιρετικά),  προερχόμενα  από  εταιρείες  με  νόμιμη  άδεια  λειτουργίας  και
πιστοποιημένες για την
καταλληλόλητα των ειδών τους

Επίσης θα διαθέτει σνακ (πατατάκια, κρουασάν, μπισκότα, σοκολάτες, κρύα σάντουιτς κτλ.) 

Οι διαστάσεις των μηχανημάτων snack-νερού θα είναι μέσα στα πλαίσια του επί μίσθωση
παραχωρημένου χώρου.

Τα σνακ (τύπου πατατάκια, κρουασάν, μπισκότα, σοκολάτες, κρύα σάντουιτς).

Οι πρώτες ύλες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και η προσφερόμενη ποσότητα και τιμή
θα πρέπει να είναι η καθοριζόμενη από τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις

Οι αυτόματοι  πωλητές νερού - αναψυκτικών -  ισοτονικών θα πρέπει  να έχουν ηλεκτρική
τροφοδοσία, 220-230 V AC, να είναι εμφανίσιμοι με καμπύλες και χωρίς διαφημίσεις

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος των μηχανημάτων θα γίνεται από τις γραμμές των κτηριακών
εγκαταστάσεων της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.
.
Τα μηχανήματα θα καθαρίζονται και θα ανεφοδιάζονται με πρώτες ύλες ανά 2ήμερο αλλά και
νωρίτερα, εφόσον τούτο απαιτηθεί και υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Τμήμα.

Άλλα Εξειδικευμένα Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 Σχεδιασμός και χρήση των Μηχανημάτων από άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Μεγάλη χωρητικότητα προϊόντων στα μηχανήματα
 Διπλά κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα μηχανήματα
 Ισχυρή  μόνωση  των  ηλεκτρικών  στοιχείων  του  από  υγρασία  και  αντιπληξιακό

σύστημα 
 Επιστροφή ρέστων  
 Με κερματοδέκτη η κάρτα προπληρωμένου τέλους 
 Φωτισμό.
 Εγγύηση για την σταθεροποίηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Ανάδοχος θα είναι αυτός που θα προσφέρει το ανώτατο μίσθωμα.
Αναπροσαρμογές στις τιμές των προς πώληση ειδών μπορεί να γίνουν μόνο σε περίπτωση
που αποδεδειγμένα έχει μεταβληθεί το κόστος των ειδών προμήθειας(πχ μεταβολή ΦΠΑ).

Για  την  αναπροσαρμογή  αυτή  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  τεκμηριωμένο  αίτημα  και  να
ακολουθήσει  απόφαση  της  Κοσμητείας  της  Σχολής Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και
Πολιτισμικών Σπουδών.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται και θα κατατίθεται στο Πανεπιστήμιο, υο πρώτο δεκαήμερο
του κάθε μήνα. Η καταβολή του θα αποδεικνύεται με έγγραφη εξοφλητική απόδειξη αυτού.

Όλες οι υποβληθείσες προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (που έχει
ήδη  οριστεί  με  τη  υπ’  αριθμ  12/17/02/2015  Απόφαση  Συγκλήτου  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου) ΑΔΑ: 7Π9Π469Β7Δ-ΠΨ7 70η Συνεδρίαση και των ενδιαφερομένων την 13η

Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  στην Σχολή  Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Πολιτισμικών Σπουδών στην Πόλη της Καλαμάτας.

Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ζητούμενων αυτόματων πωλητών.
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Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές  όσων μετέχουν στο διαγωνισμό  πρέπει  να κατατεθούν με απόδειξη  στην
Γραμματεία  της  κοσμητείας  της   Σχολής   Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Πολιτισμικών
Σπουδών.  μέχρι την  13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.  στην  διεύθυνση
«Ανατολικό  Κέντρο  -  Παλαιό  Στρατόπεδο
Καλαμάτα, τκ 24100 Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες
μέσα σε φάκελο με την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την «Προμήθεια και  εγκατάσταση τριών  (3)  αυτόματων μηχανημάτων πώλησης
(καφέ,  νερού,  αναψυκτικών,  σνακς  κ.α.)  για  τις  ανάγκες  των  φοιτητών  και  των
διδασκόντων της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών»

που θα αναφέρει τον εκμισθωτή (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού και τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: 

Α).Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», στον οποίο θα περιέχεται:
1. Αίτηση  του  συμμετέχοντος με  τα  πλήρη  στοιχεία  του.  (ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ).

2. Υπεύθυνη  δήλωση  του  συμμετέχοντος (ή  του  νομικού  εκπροσώπου  του  ,  εφόσον
πρόκειται για νομικό πρόσωπο), στην οποία αναφέρεται α)ότι τελεί σε γνώση των όρων
που διέπουν τον υπό διενέργεια διαγωνισμό ,  β) ότι γνωρίζει καλώς τις διατάξεις του
Π.Δ/τος 715/1979 ,  βάση των οποίων προκηρύσσεται και  διενεργείται ο διαγωνισμός,
γ)ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων
, δ) ότι επισκέφτηκε εξέτασε και γνωρίζει καλώς τους χώρους στους οποίους πρόκειται
να τοποθετηθούν οι αυτόματοι πωλητές και  ε) ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω πλήρως
και  ανεπιφύλαχτα.  Στ)  ότι  σε  περίπτωση  κατακύρωσης  θα  προβεί  στις  απαραίτητες
ενέργειες  για  την  έκδοση  των  απαραίτητων  αδειών  για  τη  νόμιμη  λειτουργία  των
αυτόματων πωλητών.

3. Πιστοποιητικό  εγγραφής  στο  οικείο  Επιμελητήριο,  ή  αντίστοιχο  νόμιμο  φορέα,
εκδόσεως  μέχρι  ενός  έτους  πριν  την  ημέρα  του  διαγωνισμού,  με  το  οποίο  θα
πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή των υποψηφίων σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους σε
συναφή  με  την  συγκεκριμένη  σύμβαση,  δραστηριότητα  παραγωγής,  διακίνησης  ή
εμπορίας νερών, αναψυκτικών και συναφών ειδών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι του χρόνου έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού.

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας, που εκδίδονται από
την αρμόδια σε κάθε περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερο,
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τις  υποχρεώσεις του που
αφορούν  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης,  καθώς  και  ως  προς  τις  φορολογικές  του
υποχρεώσεις. 

Επιπλέον στο φάκελο των δικαιολογητικών τοποθετούνται τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς.

1. Κατάλογος  προσφερόμενων  ειδών  με  τις  αναγραφόμενες  τιμές
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. όπως αυτές διαμορφώνονται με τις ανώτατες
ισχύουσες  αγορανομικές  διατάξεις  (ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ)

4

ΑΔΑ: ΨΛΕΩ469Β7Δ-8ΧΝ



2. Παρουσίαση μηχανημάτων   (χώρα προέλευσης, Εταιρεία, κλπ)
3.       Παρουσίαση  τρόπου  υλοποίησης  της  σύμβασης (καθαρισμός  μηχανημάτων,

τήρηση κανόνων υγιεινής κ.τ.λ.)

Η Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  τη  συμπλήρωση ή  διευκρίνηση
δικαιολογητικών, και οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν
μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν συμπληρωθούν
από τον Υποψήφιο, η προσφορά θα απορρίπτεται.

Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα
από το αρμόδιο όργανο.

Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή των  δικαιολογητικών  που  περιέχονται  στον
φάκελο "Δικαιολογητικά" συνιστά λόγο αποκλεισμού του Υποψηφίου από τον διαγωνισμό.

Β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο
τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (τιμή Μισθώματος ανά πωλητή
ανά  μήνα και το συνολικό πλέον χαρτοσήμου και λοιπών νόμιμών κρατήσεων.  

Τιμές Προσφορών

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα αφορούν μηνιαίο μίσθωμα πλέον
χαρτοσήμου και λοιπών νόμιμών κρατήσεων.

Προσφορές  που  δεν  συνοδεύονται  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  δεν  έχουν  το
περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω κρίνονται ως μη αποδεκτές από την  επιτροπή.

Ο  Διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.715/1979  όπως  έχουν
τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο
ένα (1) έτος, κατόπιν Εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Όσοι συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση «δικαιολογητικά Συμμετοχής» του διαγωνισμού θα
πρέπει κατά την διεξαγωγή της να προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας του δημόσιου
διαγωνισμού  εγγυητική   επιστολή  συμμετοχής.  Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό
απαιτείται καταβολή εγγυήσεως χρηματικού ποσού εικοσιπέντε ευρώ & 20 λεπτών  (25,20€).
Που αντιστοιχεί ίσον προς το εικοστό του αιτούμενου ετησίου μισθώματος και για τα δύο
έτη.  
β. Τα προσωπικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην εν λόγω εγγυητική επιστολή πρέπει να
συμφωνούν απολύτως με τα προσωπικά στοιχεία του πλειοδότη.
γ. Κανένας οφειλέτης του δημοσίου δεν μπορεί να πάρει μέρος στην δημοπρασία.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 13η Ιουνίου  2016 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 στην Γραμματεία της Κοσμητείας της  Σχολής Ανθρωπιστικών

Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Ανατολικό-Κέντρο-Παλαιό-Στρατόπεδο-Καλαμάτα,
τκ 24100

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από στις  Γραμματείες των Τμημάτων  της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Τηλ. 27210-65101 –

2721065115
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Η εξέταση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 πμ από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Πολιτισμικών Σπουδών Ανατολικό-Κέντρο-Παλαιό-Στρατόπεδο-Καλαμάτα, τκ 24100

Υποχρεώσεις πλειοδότη-Μισθωτή

 Ο μισθωτής που θα προκύψει υποχρεούται  να τηρεί  άκρα καθαριότητα μέσα στο
κτίριο και στο γύρω χώρο που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και να τηρεί όλους τους
υγειονομικούς κανόνες.

 Απαγορεύεται η πώληση  υλικών που βλάπτουν την υγεία (τσιγάρα, καπνός).

 Ο  Μισθωτής  θα  έχει  την  αποκλειστική  ευθύνη  για  τη  σωστή  τροφοδοσία  των
μηχανημάτων .

 Οι αυτόματοι  πωλητές  θα είναι  σε  άριστη κατάσταση.  συντηρείται/ούνται  και  θα
καθαρίζεται/ονται  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  μισθωτή  σε  τακτά χρονικά
διαστήματα. 

 Για τυχόν βλάβη ή όταν διαπιστωθεί ότι το μείγμα του μηχανήματος δεν είναι το
καθοριζόμενο,  θα  ειδοποιείται  ο  μισθωτής,  ο  οποίος  είναι  υποχρεωμένος  να
ενεργήσει για την αντικατάστασή του/τους και τυχόν επισκευές.

 Ο πλειοδότης- μισθωτής θα παρέχει την συντήρηση, τον καθαρισμό και την τεχνική
κάλυψη των μηχανημάτων. 

 Σε περίπτωση βλάβης/βλαβών υποχρεούται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την
ειδοποίηση,  για  την  αντικατάσταση  ή  την  αποκατάσταση  αυτών  χωρίς  καμία
επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 Η ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των χρηστών από τα προϊόντα που 
διατίθενται θα βαρύνει τον πλειοδότη ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του.

 Οποιαδήποτε  ζημιά  που  θα  προκύψει  από  τη  λειτουργία  των  μηχανημάτων  στις
παροχές ρεύματος και ύδατος βαρύνει το πλειοδότη.

 Για όλα τα προϊόντα ο πλειοδότης υποχρεούται να καταλήξει στις τιμές πώλησης σε
συνάρτηση με τις ισχύουσες τιμές της αγοράς .

 Ο πλειοδότης  υποχρεούται  να  ορίσει  υπεύθυνο τροφοδοσίας  των  μηχανημάτων ο
οποίος  θα  είναι  πάντοτε  διαθέσιμος  σε  περίπτωση  έκτακτης  τροφοδοσίας  ή
προβλημάτων στην λειτουργία των μηχανημάτων.

 Στις  ελεύθερες  επιφάνειες  των  μηχανημάτων  απαγορεύεται  η  τοποθέτηση
διαφημίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 Απαγορεύεται απολύτως από τον μισθωτή σιωπηρά αναμίσθωση ή και εκμίσθωση σε
τρίτους καθώς και η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του μερικώς ή
ολικώς σε οποιονδήποτε τρίτο.
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 Ο πλειοδότης-μισθωτής από τη στιγμή που συμμετέχει στην διαδικασία υποβολής
οικονομικής προσφοράς, θεωρείται ότι έχει εξετάσει το μίσθιο, το οποίο το βρίσκει
της πλήρους αρεσκείας του και κατάλληλο για τη χρήση που έχει συμφωνηθεί και
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία
καθώς  και  κάθε  όρο  της  σύμβασης  μισθώσεως  του  εκμισθωμένου  χώρου  και
παραιτείται  ρητά  από  κάθε  δικαίωμα  αμφισβήτησης  τους  και  κάθε  δικαίωμα
ενστάσεως που του παρέχεται από το Νόμο.

 Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης  στον  τύπο  καθώς  και  το  χαρτόσημο,
δημοτικός  η  δημόσιος  φόρος,  τέλος  η  δικαίωμα  και  κάθε  άλλος  νόμιμος  φόρος
βαρύνουν τον  ανάδοχο

 Τα  πιο  κάτω  παραρτήματα  Ι  &  ΙΙ  είναι  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας
ανακοίνωσης 

O Αναπληρωτής Πρύτανη

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Λέπουρας
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Παράρτημα Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΏΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ (καφέ, νερού, αναψυκτικών, σνακς κ.α.)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με  την  παρούσα  υποβάλλω  προσφορά  για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  Τριών
αυτόματων  μηχανημάτων  πώλησης  (καφέ,  νερού,  αναψυκτικών,  σνακς  κ.α.)  για  τις
ανάγκες  των  φοιτητών  και  των  διδασκόντων  της  Σχολής Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και
Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Δηλώνω  ότι  έχω  μελετήσει  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  Ανακοίνωσης  και  τους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

Δηλώνω  ότι  είμαστε  σε  θέση  να  ανταποκριθούμε  στις  συμβατικές  υποχρεώσεις  της
παρούσας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ & Τ.Κ.

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ

ΗΛ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ

………….., …/…/………                                     Ο νόμιμος εκπρόσωπος
(τόπος-ημερομηνία)
                                                                              

                                                                              (υπογραφή-σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΩΝ

ΕΙΔΗ Προσφερόμενη
τιμή

(με ΦΠΑ)

Μηχάνημα του καφέ

Στιγμιαίος καφές (ζεστός ,κρύος) τύπου
φραπέ

Σοκολάτα (ζεστή)

Σοκολάτα (κρύα )

Εspresso

Καφές Φίλτρου

Cappuccino,

Mochaccino,

Cappuccino σοκολάτα

Τσάι

Μηχανήματα  Νερού-Αναψυκτικών-
Snacks

Προσφερόμενη
τιμή

(με ΦΠΑ)

Αναψυκτικά σε κουτί 330ml (Πορτοκαλάδα,
Λεμονάδα, Γκαζόζα κ.ά.)

Χυμός φρέσκου πορτοκαλιού (χωρίς ζάχαρη)
σε ατομική συσκευασία 330 ml

Νερό σε συσκευασία των 500 ml

Snacks

Μπισκότα (μικρό πακέτο)

Κρουασάν (τυποποιημένα)

Πατατάκια (τυποποιημένα)

Σοκολάτες
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Κρύα Σάντουιτς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100    ΤΡΙΠΟΛΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Τρίπολη,  17/05/2016

Αρ πρωτ.: 3202

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ: 2710 / 372111, 2710/372134
Fax: 2710 / 372108 Πληροφορίες : 
Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας 
Κωνσταντίνος e-mail: vtsokou  @  uop  .  gr, 
dinoskar@uop.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Θέμα: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) αυτόματων
μηχανημάτων πώλησης.

Η  Σχολή Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Πολιτισμικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προχωρήσει σε Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την
προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες
των φοιτητών, Προσωπικού και των διδασκόντων της Σχολής στην πόλη της Καλαμάτας.

Για το σκοπό αυτό θα μισθώσει χώρο (ένα) 1 τετραγωνικό μέτρο περίπου για κάθε μηχάνημα,
όπου  ο  ανάδοχος  προμηθευτής  θα  τοποθετήσει  τα  αυτόματα  μηχανήματα  πώλησης  των
παραπάνω ειδών.

Ο ένας πωλητής θα διαθέτει ροφήματα (καφέ, σοκολάτα κ α.)  και οι άλλοι δύο  πωλητές
νερό και σνακ..

Καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  προσφορών είναι  η  13η Ιουνίου  2016,  ημέρα
Δευτέρα και  ώρα 10:00πμ στην Γραμματεία της Κοσμητείας της  Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Ανατολικό-Κέντρο-Παλαιό-Στρατόπεδο - Καλαμάτα,
τκ  24100  Περισσότερες  πληροφορίες  δίνονται  από  στις  Γραμματείες  των  Τμημάτων  της
Σχολής Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Πολιτισμικών  Σπουδών.  Τηλ.  27210-65101  –
2721065115  και  στην  Ιστοσελίδα  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  www  .  uop  .  gr
/ανακοινώσεις Οικονομικών Υπηρεσιών  / Διαγωνισμοί Προμηθειών

Η εξέταση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 13η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 πμ από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Πολιτισμικών Σπουδών Ανατολικό-Κέντρο-Παλαιό-Στρατόπεδο-Καλαμάτα, τκ 24100.

O Αναπληρωτής Πρύτανη

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Λέπουρας
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