
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    

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

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2710 / 372107, 2710/372104
Fax: 2710 / 372108
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 
Μπαλάφα Αvδριανή
 e-mail:vtsokou@uop.gr, balafa@uop.gr

ΑΝΑΡΤΗΤEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Τρίπολη: 22/08/2016
Αρ. πρωτ.: 6216

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  YΠ’ΑΡΙΘΜ 06/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για
την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «την προμήθεια προπλασμάτων ανθρωπίνου
σώματος  (προσομοιωτών)  για  τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου»  με  κριτήριο  αξιολόγησης  τη  χαμηλότερη
προσφορά.

Κριτήριο Αξιολόγησης: Χαμηλότερη Τιμή

Χρόνος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού:

Ημ/νία: 12/09/2016
Ημέρα: Δευτέρα και Ώρα: 13:00πμ

Τόπος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Κίνησης & Ποιότητας Ζωής

Τμήμα Νοσηλευτικής 

Λεωφόρος Ευσταθίου και Σταματικής 
Βαλιώτη & Πλαταιών

Τ.Κ. 23100, Σπάρτη

Προϋπολογισμός Δαπάνης
11.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24%)

Ημερομηνία  Ανάρτησης στον
ιστότοπο του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου
(www.uop.gr-Ανακοινώσεις): 22/08/2016
Τόπος Κατάθεσης των 
Προσφορών και Διενέργειας 
Διαγωνισμού:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 
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&Ποιότητας Ζωής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Λεωφόρος Ευσταθίου και Σταματικής 
Βαλιώτη & Πλαταιών

Τ.Κ. 23100, Σπάρτη

Τηλέφωνο: 27310-89720

e-mail: nrsgram  @  uop  .  gr

Καταληκτική Ημερομηνία & 
Ώρα Ελλάδος κατάθεσης των 
προσφορών:

09/09/2016 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 
14:00μμ.

Κωδικός CPV:
Ταξινόμηση κατά CPV :
34150000-3: Προσομοιωτές

Χρηματοδότηση: 

Τακτικός Προϋπολογισμός
του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΚΑΕ  
4121.05)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1. Toάρθρο 98 του Συντάγματος

2. Τις διατάξεις του Ν.1268/1982 (φεκ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των
ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα.

3. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».

4.  Του  Ν.2362/95  (Φ.Ε.Κ.  247/Α/95)  άρθρα  81-84  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού  ,
ελέγχου  των  Δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  και  τις  επ'  αυτού
τροποποιήσεις, όπως Ν.3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/ 2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη»

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών
του Δημοσίου» και του Π.Δ 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  περί  του  συντονισμού  των
διαδικασιών σύναψης των δημοσίωνσυμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
όπως  τροποποιήθηκε  με  την  οδηγία  2005/51/ΕΚ  τη  Επιτροπής  και  την  οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005.

6.  Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
&  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

7. ToN. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών
προσώπων και  Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ
318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».
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8.Το ΠΔ 70/2013  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων
αυτού»,  όπως ισχύει σήμερα.

9. Το 2554/ΦΕΚ Τ.Α΄/10-10-2013 «Έγκριση της υπ’ αριθ 4537/09-09-2013 απόφασης
του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  περί  ορισμού  Αναπληρωτών
Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ».

10.  Το  2553/ΦΕΚ  τ.Α΄/  10-10-2013  «Έγκριση  της  υπ΄αριθ  4538/09-09-2013
απόφασης  του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  περί  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων  στους  Αναπληρωτές  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,
καθορισμού  αρμοδιοτήτων  που  διατηρεί  ο  Πρύτανης  και  καθορισμού  σειράς
αναπλήρωσης του Πρύτανη».

11.  Το ΦΕΚ 315/τ.Β’/9.03.2015 «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 455/19.01.2015 απόφασης
του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  περί  ορισμού  Αναπληρωτή
Πρύτανη για θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών»

12.  Το ΦΕΚ 315/τ.Β’/9.03.2015 «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 456/19.01.2015 απόφασης
του  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων
στους  Αναπληρωτές  Πρύτανη  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  Αναπληρωτή
Καθηγητή  Γεώργιο  Λέπουρα  και  Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Κωνσταντίνα
Μπότσιου»

13.  Την υπ’ αριθμ. 3/18.07.2016 ΑΔΑ:61Δ3469Β7Δ-0Ψ0 Απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης Διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού την προμήθεια
προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις ανάγκες του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

14. Την υπ’ αριθμ. 5/07.06.2016ΑΔΑ:Ψ5Δ4469Β7Δ-ΤΘΨ Απόφαση της Συγκλήτου
του  Πανεπιστημίου«περί  έγκρισης  Επιτροπών  τουπρόχειρου  διαγωνισμού  την
προμήθεια προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις ανάγκες του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ ΣΕ Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο
κατακύρωσης  τη  συνολική  χαμηλότερη  για  την  «Προμήθεια  προπλασμάτων
ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'της παρούσας
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  έως  του  ποσού  των  έντεκα  χιλιάδων
πεντακοσίων  ευρώ  (11.500,00€)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%.  Η  δαπάνη
παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης υπαλλήλου
του αναδόχου για την παρουσίαση και την επίδειξη χρήσεως των ειδών βαρύνει των
ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους για το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών. Προσφορές για μέρος των ειδών δεν γίνονται δεκτές. Σε κάθε
περίπτωση,  προσφορά,  σύμφωνα  με  την  οποία  το  σύνολο  της  αξίας  των
προσφερόμενων  ειδών  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%)  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό, θα απορρίπτεται. 

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  στις  12/09/2016  ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00πμ
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Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  ή  να
αποστείλουν  τις  προσφορές  τους,  το  αργότερο  μέχρι  τις  09/09/2016  ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχολή Επιστημών
Ανθρώπινης  Kίνησης  &  Ποιότητας  Ζωής -  Τμήμα  Νοσηλευτικής - Λεωφόρος
Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών Τ.Κ. 23100, Σπάρτη -Τηλέφωνο:
27310-89720  

Η υποβολή της προσφοράς των εταιρειών γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό
τους, ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως
άνω διεύθυνσηαλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. 

Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
πρόσκληση και σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω
άρθρα, ως ακολούθως:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Η προμήθεια προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις ανάγκες
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» ορίζεται από την
ημέρα  υπογραφής  της  παρούσας  Σύμβασης  και  έως  την  έκδοση  Πρωτοκόλλου
Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  με  κριτήριο  αξιολόγησης  τη  συνολική
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών έχει σκοπό την επιλογή
αναδόχου  για  την  προμήθεια  «προπλασμάτων  ανθρωπίνου  σώματος
(προσομοιωτών)».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', το
οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας.  Πληροφορίες  σχετικά  με  τις
τεχνικές  προδιαγραφές  δίδονται  μέσω  της  Γραμματείας  της  Νοσηλευτικής
(Τηλέφωνο:  27310-89720,  e-mailnrsgram@uop.gr)  και  το  Τμήμα  Προμηθειών
Τηλέφωνο:  2710-372111,  2710-372107,  2710-372134,Fax:  2710  /  372108,  e-
mail:dinoskar  @uop.gr και vtsokou  @  uop  .  gr).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 6 και 7
του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/2007 τ.Α’):

α) Οι Έλληνες πολίτες

β) Οι Αλλοδαποί

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

δ) Οι συνεταιρισμοί

ε)  κοινοπραξίες  προμηθευτών  (σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  39  του
Π.Δ.60/2007) που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην
παρούσα πρόσκληση.

Οι ειδικοί όροι για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς ενώσεων προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά αναλυτικά στο άρθρο 7 του Π.Δ 118/2007.

Ο όρος  "ανάδοχος" αφορά όλες  τις  προαναφερθείσες  στα (α),  (β),  (γ)  (δ)  και  (ε)
κατηγορίες.

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει στην λήξη της σύμβασης με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
μετά  από έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  της  αρμόδιας
Επιτροπής  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  με  έκδοση χρηματικού εντάλματος
στο  όνομα  της  μειοδότριας  εταιρείας,  κατόπιν  θεώρησης  από  την  Υπηρεσία  του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Με  Απόφαση  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  και  ύστερα  από  πρόταση  της
αρμόδιας Επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η
σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη
σύμβαση ανάθεσης.

Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει:

1 Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

2  Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις,
σβησίματα,  διαγραφές,  προσθήκες,  κλπ.  και  να  είναι  μονογραμμένες  από  τον
διαγωνιζόμενο,  η  δε  αρμόδια  Επιτροπή  κατά  τον  έλεγχο  θα  μονογράψει  τις
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την
αποσφράγιση της προσφοράς.

3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, και να
περιλαμβάνουν  σε  δύο  (2)  αντίγραφα  (πρωτότυπο  -  αντίγραφο) τους  τρεις
υποφακέλους όπως αναλύονται παρακάτω. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε
σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και
αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ
τους.

4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ
και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ “ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ 06/2016

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Προμήθεια προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις
ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

09/09/ 2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00μμ

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»

Ο  ΕΝΙΑΙΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΚΑΘΕ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ επί ποινή αποκλεισμού  :

Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :

Α. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (πρωτότυπο
και αντίγραφο) που θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

1. Υπεύθυνη δήλωση  της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

α) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από  τα
αναφερόμενα στην  περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007.

Δηλαδή : 
-Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/73/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
-Δωροδοκία  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  Πράξης  του
Συμβουλίου της  26ης  Μαΐου 1997 και  στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της  κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
-Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ,  όπως ορίζεται  στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την
πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
-Για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  αγορανομικού  κώδικα σχετικό  με  την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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-Κάποιο  από τα  αδικήματα της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νομικό  πρόσωπο η  υπεύθυνη  δήλωση
περίμη  καταδίκης  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  που
αναφέρονται παραπάνω υποβάλλουν:
 οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο

είναι Α.Ε.
 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση
αφορά  κάθε  μέλος  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  που  συμμετέχει  στην  Ένωση  ή
Κοινοπραξία.

β) δεν τελούν  σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις ήτοι:

-δεν  τελεί  σε  πτώχευση και,  επίσης,  ότι  δεν  τελεί  σε  διαδικασία  κήρυξης
πτώχευσης.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
-δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, (όπως προβλέπεται για
την κατά περίπτωση εταιρική  μορφή Ο.Ε.,  Ε.Ε.,  Α.Ε.,  Ε.Π.Ε.  κ.λ.π.)  ή  ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
-δεν τελεί σε  αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ)  είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,
αναφέροντας  όλους τους  φορείς  στους οποίους υποβάλλει  εισφορές  κύριας  και
επικουρικής ασφάλισης.

δ) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, κατά την ημερομηνία διενέργειας
του  διαγωνισμού.  Κατά  τη  δήλωση  αυτή  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  η  ακριβής
επωνυμία  του  συγκεκριμένου  οικείου  Επιμελητηρίου  στο  οποίο  είναι
εγγεγραμμένοι.

ε) αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007
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στ)  για  τον  χρόνο  ισχύος  της  προσφοράς  όπως  αυτός  ορίζεται  στην  παρούσα
προκήρυξη
ζ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
της οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλαχτα.

η)  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  που  θα  απορρέει  από
οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης
ή ακύρωσης του διαγωνισμού.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα.

Θα  πρέπει  να  κατατεθούν  και  όλα  τα  απαραίτητα  παραστατικά  έγγραφα,  δηλ.,
ενδεικτικά, καταστατικά, δημοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, πρακτικά κλπ., που
θα αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση και τα όργανα εκπροσώπησής
του.

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό  τους
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

3 Να έχουν  σχετική επαγγελματική ικανότητα που να αποδεικνύεται  από την
υλοποίηση συναφών έργων με το υπό ανάθεση έργο.

α) Θα πρέπει να καταθέσουν κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα
τρία  (3)  τελευταία έτη στα  οποίαέχει  παραληφθεί  και  βρίσκεται  σε  παραγωγική
διαδικασία με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του
αποδέκτη. 

Α/
Α

ΑΠΟΔΕΚ
ΤΗΣ

ΣΥΝΤΟ
ΜΗ

ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ
ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙ
Α

ΕΚΤΕΛΕ
ΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ

(από –
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Ο-

ΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (€)

ΠΑΡΟΥ
ΣΑ

ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙ
ΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η

ΣΥΝΕΙΣΦ
ΟΡΑΣ ΣΤΟ

ΕΡΓΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ (τύπος

&
ημερομηνία)

β) Να καταθέσουν πιστοποιητικά από τους αποδέκτες - σχετικές βεβαιώσεις για την
καλή εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο.

 Εάν  ο  αποδέκτης  είναι  δημόσιος  φορέας  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης
υποβάλλεται  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  ή  πρωτόκολλο  παραλαβής  (σε
πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  που  συντάσσεται  από  την  αρμόδια
αναθέτουσα αρχή).

 Εάν  ο  Πελάτης  είναι  ιδιώτης,  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης  υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου.
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Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει, επί
ποινή αποκλεισμού τα τεχνικά  στοιχεία  σύμφωνα με  την  τεχνική περιγραφή του
ανωτέρω έργου  που  αναφέρεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α' και  το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Γ.  Φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην  οποία
αναγράφεται  η  τιμή  και  ο  τρόπος  πληρωμής  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του
Παραρτήματος Β΄ της παρούσας και περαιτέρω ως εξής:

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

--Τιμή  με  κρατήσεις  χωρίς  ΦΠΑ.  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή  η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

--O Φ.Π.Α. που επιβαρύνει την τιμή σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και σε ποσό, θα
αναγράφεται  ρητά  στην  προσφορά.  (Σε  περίπτωση  που  αναφέρεται  εσφαλμένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)

--Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  ΕΥΡΩ,  θα  αναγράφονται  δε  ολογράφως και
αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

--Η αναγραφή της  τιμής  σε ΕΥΡΩ,  μπορεί  να γίνεται  με  δύο ή και  περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς.
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.

--Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

--Το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών,
οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

--Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

--Για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, στις  συμβάσεις  που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3  και  συνάπτονται  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του  επιβάλλεται  κράτηση  ύψους
0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

--Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβληθεί στη λήξη της σύμβασης σε Ευρώ με
τον αναλογούντα ΦΠΑ με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα της μειοδότριας
εταιρείας  και  κατόπιν  θεώρησης  του  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  Ελεγκτικού
Συνεδρίου Ν. Αρκαδίας. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου.
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--Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτηση του σε τρίτον χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του
όρου, η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.

--Κάθε τιμολόγιο του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που τον βαραίνουν
αποκλειστικά.

--Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07)

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1  Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους
όρους της Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο
όργανο  είτε  κατά  την  ενώπιών  του  διαδικασία,  είτε  κατόπιν  εγγράφου  της
αναθέτουσας  αρχής.  Από τις  διευκρινίσεις,  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.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  αναδόχους  για  εκατόν  είκοσι  (120)
ημέρες  από  την  επόμενη  μέρα  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  τους.
Προσφορά  που  ορίζει  μικρότερο  χρόνο  ισχύος  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και
μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο Ενιαίος φάκελος προσφοράς.

2. Ο φάκελος  των  δικαιολογητικών,  καθώς  και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης όλα
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά
ανά φύλλο.  Οι  φάκελοι  των οικονομικών προσφορών δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα
νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και
παραδίδεται στην Υπηρεσία – Τμήμα Προμηθειών,

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το  παραπάνω όργανο προβαίνει  στην
καταχώρηση αυτών  που  υποβάλλουν προσφορές,  καθώς  και  των  δικαιολογητικών
που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

3.Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους
σφραγισμένους  φακέλους  που περιέχουν τα  οικονομικά στοιχεία  των  προσφορών,
παραδίδεται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας – Τμήματος Προμηθειών που διενεργεί τον
διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
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μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται
για  όσες  προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές,  για  την  αποσφράγισή  τους.  Όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των  συμμετασχόντων  στον
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

6. Μετά την αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας
και Αξιολόγησης προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Μετά την Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής το
αρμόδιο όργανο παραλαβής και  αποσφράγισης προσφορών προβαίνει  επίσης  στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται σε πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να
παρευρίσκονται  στη διαδικασία αποσφράγισης  του φακέλου των δικαιολογητικών,
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

7.Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται  εμπρόθεσμα  στο  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των
προσφορών. 

Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων,  στις  προσφορές ορίζεται  στις  τρεις  (3)
εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας κοινοποίησης κάθε απόφασης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.

Η  Επιτροπή  εισηγείται  σχετικά,  αφού  αξιολογήσει  τις  προσφορές  με  κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για την προμήθεια των ειδών.

Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι διαδικασίες
που περιγράφονται ως ακολούθως:

1.ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών,  η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  ελέγχει  την
ορθότητα  και  την  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  που  έχουν  υποβληθεί  και
αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη
συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (Άρθρο 3, παρ. 7,
ΠΔ 118/07). 

Προσφερόμενα είδη που αποκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής  αξιολόγησης δε
συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην αρμόδια Επιτροπή, για την αποσφράγισή τους
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί
σχετική  ανακοίνωση  τιμών  κατά  τα  ανωτέρω.  Όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν
αποδεκτές  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται.  Εφόσον  το  όργανο
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αποσφράγισης  των  προσφορών  είναι  αρμόδιο  και  για  την  αξιολόγησή  τους,  οι
σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε
αυτό.  Μετά  την  αξιολόγηση  και  των  οικονομικών  προσφορών  η  Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό εις τριπλούν (3) και προτείνει στην
Αναθέτουσα  Αρχή  την  ανάδειξη  για  κάθε  ομάδα  αυτού  στον  οποίο  θα  γίνει  η
κατακύρωση.

3.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ  ΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  -  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  -  ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με το άρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά
το  άρθρο  20  του  Π.Δ.  118/2007,  ο  προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής θα υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στην διακήρυξη,
τα οποία αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται,  σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 6   του
Π.Δ.118 / 2007.

Η  Υπηρεσία  εντός  δύο  (2)  εργασίμων  ημερών  από  της  παραλαβής  του
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του
ως  άνω φακέλου  των δικαιολογητικών  (η  οποία  δεν  μπορεί  να  ορισθεί  σε  χρόνο
μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). 

Η  ανακοίνωση  αποστέλλεται  και  στους  λοιπούς  προσφέροντες  των  οποίων  οι
οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

Το  αρμόδιο  όργανο  Παραλαβής  και  Αποσφράγισης  προσφορών,  προβαίνει  στην
αποσφράγιση των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-
ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

Όσοι  δικαιούνται,  σύμφωνα με  τα  παραπάνω να παρευρίσκονται  στην διαδικασία
αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  του  προσφέροντος  στον  οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών
που  κατατέθηκαν),  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ημερομηνία
αποσφράγισης  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών,  προσερχόμενοι  στην  αρμόδια
Υπηρεσία.

Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  του
φακέλου  των  δικαιολογητικών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  με  σχετικό
έγγραφο, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά
φύλλο.  Όσοι  δικαιούνται  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  του
φακέλου  των  δικαιολογητικών,  λαμβάνουν  γνώση  των  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.

Η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται
σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους η απόφασή της για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
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Όταν  ο  προσφέρων  ο  οποίος  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή  δεν  προσκομίσει
εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  με  την  αμέσως  επόμενη
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΊΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

- ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

(1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της  παρ.  1  του  άρθρου  43 του  Π.Δ.  60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του
Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας
χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και  επίσης ότι  δεν τελούν δε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης. 

(3)  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από την  αρμόδια  κατά  περίπτωση αρχή,  από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι
ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και  αφετέρου ότι  εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι  μέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

- ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ

(1)  Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  αφορούν  σε  έλληνες  και  αλλοδαπούς
πολίτες, 
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(2)  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
που  αναφέρεται  στην παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/2007 από το  οποίο  να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες  καταστάσεις  (μόνο για  αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  και  επίσης,  ότι  δεν
τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).

(3)  Ειδικότερα,  τα  ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  για  τον  πρόεδρο  και  διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας
εγκατάστασης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

(4)  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της
εκκαθάρισης  της  περίπτωσης  (2)  του  εδ.  γ  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.
118/2007,  εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
από το αρμόδιο Εφετείο της  έδρας της  ανωνύμου εταιρείας  που τελεί  υπό ειδική
εκκαθάριση.  Επί  ημεδαπών  εταιρειών   περιορισμένης  ευθύνης  και  προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  το  πιστοποιητικό  της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.  

- ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

(1)  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, πριν από
την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 .

(2)  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου
6  του  Π.Δ.  118/2007,  εφόσον  πρόκειται  για  ημεδαπούς  συνεταιρισμούς  και  της
περίπτωσης  (2)  του  εδ.  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  6  του  Π.Δ.  118/2007,  εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ.
γ του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

(3)  Βεβαίωση αρμόδιας  αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

- ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α)  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
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β)  Η  ένωση  προμηθευτών  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε  περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης  προμήθειας,  η  ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 3 του άρθρου
7 του Π.Δ. 394/96.

δ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

 ε)  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4 παρ.
2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά ως
εξής:

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται  ότι  στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/Κοινοπραξία

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί
ιδιαίτερη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλει  Προσφορά.  Ωστόσο  στην
περίπτωση που της ανατεθεί η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού ,
είναι  δυνατόν να  υποχρεωθεί  από την Αναθέτουσα Αρχή να  περιβληθεί  ορισμένη
νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση
της Σύμβασης.

2.  Με  την  υποβολή  της  Προσφοράς  κάθε  Μέλος  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας
ευθύνεται  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον.  Σε  περίπτωση  κατακύρωσης  της
προμήθειας και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδώνστην Ένωση/ Κοινοπραξία, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

3.  Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο,  μέλος  της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους
της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  κατά  τον  χρόνο  αξιολόγησης  των  προσφορών,  τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με
την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της
σύμβασης,  τα  υπόλοιπα μέλη  συνεχίζουν  να  έχουν  την  ευθύνη  της  ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις
δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να
εγκριθεί  με  απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  ή  της  Αναθέτουσας  Αρχής  του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  η  Σύμβαση,  το  κείμενο  της  οποίας  επισυνάφθηκε  στη
διακήρυξη. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της Σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά
έγινε  αποδεκτή  με  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  σε  αυτόν.  Δεν  χωρεί
οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση στο κείμενο  της  Σύμβασης  που  επισυνάφθηκε  στην
διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  ούτε  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Το  κείμενο  της  Σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο
στηρίζεται,  όπως  προσφορά,  διακήρυξη  και  Απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Σε αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο
και  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  τροποποίηση
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου,
όπως προδιαγράφηκε.  

Η Απόφαση της  Διοίκησης με την οποία συναινεί  στην τροποποίηση,  δύναται  να
προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε  η κατακύρωση του αποτελέσματος  του
διαγωνισμού αποστέλλεται  σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει  τουλάχιστον τα
στοιχεία του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/2007 και υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα
ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης αυτής να προσκομίσει την εγγυητική
επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  συνταχθεί  από  την  Υπηρεσία  η
Σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Εκείνος  που  θα  ανακηρυχθεί  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  έγγραφα
νομιμοποίησης  του  προσώπου  που  θα  υπογράψει  τη  σύμβαση  (στην  περίπτωση
εταιρείας,  συνεταιρισμού,  ένωσης  και  κοινοπραξίας),  εγγυητική  επιστολή
αναγνωρισμένης  Τράπεζας ίση με  το  5% της συνολικής  συμβατικής  δαπάνης
χωρίς  Φ.Π.Α.,  ως  εγγύηση για  την  καλή εκτέλεση της σύμβασης,  η  οποία  θα
παραμείνει μέχρι πλήρους εκτέλεσής της. (Υπόδειγμα στο Παράρτημα Β)

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  είναι  μεγαλύτερος  κατά  δύο  μήνες  από  την
ημερομηνία λήξεως της Σύμβασης.  Η ισχύς  της  εγγύησης μπορεί  να  παραταθεί
ύστερα από έγγραφο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  προς την Τράπεζα.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό
επιλεγεί  ως  ανάδοχος  της  παρούσας  προμήθειας  και  αρνηθεί  να  υπογράψει
εμπροθέσμως τη σχετική Σύμβαση ή αρνηθεί να καταθέσει την απαιτούμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης προ της υπογραφής της Σύμβασης ή δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα
οποιαδήποτε  άλλη  υποχρέωσή  του,  που  θα  απορρέει  από  τη  συμμετοχή  του  στο
διαγωνισμό,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  οπότε  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Κάθε  εγγυητική  επιστολή  του  παρόντος  διαγωνισμού  πρέπει  να  εκδοθεί  από
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εδρεύει στην Ελλάδα, που να έχει
αυτό  το  δικαίωμα,  ή  από  αντίστοιχο  νομικό  πρόσωπο  χώρας  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η προμήθεια  προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις ανάγκες
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πρέπει να  γίνει
εντός  τριάντα  (30)  ημερών  (Πρωτόκολλο  Προσωρινής  Παραλαβής) από  την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τόπος  παράδοσης  της  προμήθειας  ορίζονται  οι  εγκαταστάσεις  του  Τμήματος
Νοσηλευτικής  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη,  στη διεύθυνση:  Λ.
Ευσταθίου &Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών και στη διεύθυνση: Κτήριο Γενικού
Νοσοκομείου  Σπάρτης,  τηλ  επικοινωνίας  27310  89722,  27310  89720,  e-mail:
nrsgram  @  uop  .  gr 

Σημειώνεται  η  επιθυμία  του  Πανεπιστημίου  για  την  όσο  το  δυνατό  ταχύτερη
προμήθεια των υπό προμήθεια ειδών.

Η  οριστική  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  ειδών  (Πρωτόκολλο  Οριστικής  και
Ποιοτικής Παραλαβής) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από
την συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της προσωρινής του
παραλαβής.

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΩΝ  ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους αυτόματα: 

1. εγγυώνται  (από  την  ημέρα  έκδοσης  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  και  Ποιοτικής
Παραλαβής)  την  καλή  λειτουργία  της  Εφαρμογής  που  προσφέρουν  και  την
αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν  για  τρία (3) έτη  χωρίς
κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

2. αναλαμβάνουν να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που
θα παρουσιαστούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ειδοποίησή
τους κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

OΑναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής, ΓεώργιοςΠ.Λέπουρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ) 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Συνοπτική Περιγραφή: Προπλάσματα (προσομοιωτές) ανθρωπίνου σώματος
Αριθμός Μονάδων: Δέκα (10)
Προϋπολογισμός: 11.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ταξινόμηση κατά CPV:34150000-3: Προσομοιωτές

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

1

Ολόσωμο πρόπλασμα ανθρώπινου μοντέλου:
Α. Το προσφερόμενο πρόπλασμα να είναι μεγέθους ¾
του  ανθρωπίνου  σώματος,  δύο  φύλων  και  να
απεικονίζει  το  μυϊκό  σύστημα,  τα  νεύρα,  τα  αγγεία,
τους  ιστούς  και  τα  όργανα  του  σώματος  με  μεγάλη
λεπτομέρεια. 

ΝΑΙ

Β.  Τα  εσωτερικά  όργανά  του  να  είναι  αποσπώμενα,
προκειμένου  να  επιτρέπεται  καλύτερη  μελέτη  της
μορφολογίας τους.

ΝΑΙ

Γ. Το κρανίο να μπορεί να αφαιρεθεί για την μελέτη του
εγκεφάλου. ΝΑΙ

Δ. Οι πνεύμονες, το ήπαρ, η καρδιά και οι νεφροί να
μπορούν  και  αυτοί  να  αποσπώνται  για  την  καλύτερη
μελέτη  τους.  Επιπλέον,  να  επιτρέπει  την  λεπτομερή
παρουσίαση τουλάχιστον 10 μυών. 

ΝΑΙ

Ε. Το προσφερόμενο πρόπλασμα να είναι απαραίτητα
κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας  ανθεκτικό
πλαστικό 

ΝΑΙ

Στ. Να είναι αναρτημένο σε μεταλλική τροχήλατη βάση
προκειμένου να μεταφέρεται εύκολα. ΝΑΙ

Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

2 Πρόπλασμα ανθρώπινης κεφαλής  : 
Α. Το προσφερόμενο πρόπλασμα να είναι σε μέγεθος
πραγματικής κεφαλής

ΝΑΙ

Β. Να είναι αναρτημένο σε βάση ΝΑΙ

Γ.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό πλαστικό.

ΝΑΙ
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Δ. Να έχει αφαιρούμενο μοντέλο μισού εγκεφάλου και
να φαίνονται οι αρτηρίες. ΝΑΙ

Ε. Ο βολβός του ματιού μαζί με το οπτικό νεύρο να
είναι αποσπώμενα και η μία πλευρά να απεικονίζει τη
μύτη, τη στοματική κοιλότητα, τον φάρυγγα, το ινίο και
τη βάση του κρανίου.

ΝΑΙ

ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

3

Πρόπλασμα νευροανατομικού εγκεφάλου:
Α.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό πλαστικό 

ΝΑΙ

Β. Να είναι αναρτημένο σε σχετική βάση. ΝΑΙ

Γ. Να επιτρέπει την μελέτη του νευρικού συστήματος
και της ανατομίας του εγκεφάλου. ΝΑΙ

Δ.  Να  έχει  έγχρωμη  απεικόνιση  του  λοβού  και  της
παρεγκεφαλίδας ΝΑΙ

Ε.  Να  έχει  αποσπώμενα  τμήματα  για  την  καλύτερη
μελέτη του εγκεφάλου. ΝΑΙ

Στ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

4

Πρόπλασμα χεριού με συνδέσμους και μύες  :
Α.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό πλαστικό 

ΝΑΙ

Β. Να είναι αναρτημένο σε βάση. ΝΑΙ

Γ.  Να  εμφανίζονται  επ’ αυτού  οι  μύες,  τα  οστά,  οι
σύνδεσμοι, τα νεύρα, οι αρτηρίες και οι φλέβες. ΝΑΙ

Δ.  Να  διαθέτει  μετακινούμενα  τμήματα  για  την
λεπτομερή μελέτη του χεριού. ΝΑΙ

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

5 Πρόπλασμα ποδιού με συνδέσμους και μύες:
Α.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό πλαστικό

ΝΑΙ

Β. Να είναι αναρτημένο σε βάση. ΝΑΙ

Γ.  Να  αποτελείται  από  μετακινούμενα  τμήματα
προκειμένου  να  επιτρέπει  τη  λεπτομερή  μελέτη  του
άκρου ποδός, ποδιού και του αστραγάλου. 

ΝΑΙ

Δ. Να απεικονίζει εκτός από τα οστά, τους μύες, τους
συνδέσμους, τα νεύρα, τις αρτηρίες, τις φλέβες και τους

ΝΑΙ
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τένοντες. 

Ε. Το πέλμα να αποτελείται από τμήματα προκειμένου
να επιτρέπεται η καλύτερη μελέτη και κατανόησή του. ΝΑΙ

Στ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

6

Πρόπλασμα ανθρώπινου κρανίου  :
Α. Το ανθρώπινο κρανίο να είναι αναρτημένο επάνω σε
αυχένα 

ΝΑΙ

Β. Όλο σύστημα να είναι αναρτημένο σε βάση (κρανίο
και αυχένας) ΝΑΙ

Γ.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό υλικό ΝΑΙ

Δ.  Να  έχει  διαφορετικά  χρώματα  ανεξίτηλα  που  να
απεικονίζουν τα οστά του κρανίου. ΝΑΙ

Ε. Να είναι αποσπώμενο από τη βάση του και εύκολο
στην αποσυναρμολόγηση για την καλύτερη μελέτη του. ΝΑΙ

ΣΤ. Να επιτρέπει την κίνηση της κάτω γνάθου. ΝΑΙ

Ζ.  Να  απεικονίζει  με  ευκρίνεια  τις  σχισμές  και  τις
ραφές,  την  παρεγκεφαλίδα,  τον  νωτιαίο  μυελό,  τα
νωτιαία νεύρα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής
στήλης,  των  σπονδυλικών  αρτηριών,  της  βασικής
αρτηρίας και των οπίσθιων εγκεφαλικών αρτηριών.

ΝΑΙ

Η. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

7

Πρόπλασμα άρθρωσης ανθρώπινου ώμου  :
Α.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό πλαστικό

ΝΑΙ

Β. Να είναι αναρτημένο σε βάση. ΝΑΙ

Γ. Να αποτελείται από το άνω μισό του βραχίονα, την
κλείδα  και  την ωμοπλάτη,  με  απεικόνιση του μυϊκού
τοιχώματος του στροφικού πετάλου και των μυών του
ώμου με χρώματα. 

ΝΑΙ

Δ.  Να  παρέχει  τη  δυνατότητα  εκτέλεσης  όλων  των
κινήσεων  του  ώμου,  απαγωγή,  προσαγωγή,  έσω  και
έξω περιστροφή.

ΝΑΙ

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

8 Πρόπλασμα ισχίου  :
Α.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας

ΝΑΙ
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ανθεκτικό υλικό

Β. Να είναι αναρτημένο σε βάση. ΝΑΙ

Γ.  Να  έχει  αποσπώμενους  μύες  οι  οποίοι  να
απεικονίζονται με χρώματα. ΝΑΙ

Δ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

9

Πρόπλασμα γονάτου  : 
Α.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό υλικό

ΝΑΙ

Β. Να είναι αναρτημένο σε βάση. ΝΑΙ

Γ. Να έχει αποσπώμενους μύες. ΝΑΙ

Δ. Να απεικονίζονται οι μύες, η άρθρωση και τα οστά
με διαφορετικά χρώματα. ΝΑΙ

Ε. Τα επιμέρους τμήματα να αποσυναρμολογούνται και
να  απεικονίζονται  τα  τμήματα  της  περόνης  και  των
κνημιαίων συνδέσμων.

ΝΑΙ

Στ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια ΝΑΙ

10

Πρόπλασμα αγκώνα  :
Α.  Να  είναι  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ποιότητας
ανθεκτικό υλικό

ΝΑΙ

Β. Να είναι αναρτημένο σε βάση. ΝΑΙ

Γ. Να έχει αποσπώμενους μύες. ΝΑΙ

Δ. Να απεικονίζονται οι μύες, η άρθρωση και τα οστά
με χρώματα. ΝΑΙ

Ε. Τα επιμέρους τμήματα να αποσυναρμολογούνται. ΝΑΙ

ΣΤ. Να φαίνεται η άρθρωση του αγκώνα, οι μύες, το
βραχιόνιο οστό, η κερκίδα και η ωλένη ΝΑΙ

Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ≥ 3 χρόνια
ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

                                              ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………….

                   Ημερομηνία έκδοσης  …………………
Προς ………………………………………………………..(πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση  μας  υπ’  αριθ.  ……………………………….για  ποσό  ΕΥΡΩ
……………………………
Πληροφορηθήκαμε  ότι  η  Εταιρεία  (ή  η  Ένωση  Εταιριών  ή  Κοινοπραξία
……………………….)  οδός   ……………………..  αριθ.  …………….  ως
προμηθευτής  πρόκειται  να  συνάψει  μαζί  σας,  ως  αγοραστές,  Σύμβαση,  που  θα
καλύπτει  την  υλοποίηση του έργου …………………………..….,  συνολικής  αξίας
……………………………  (εκτελούμενη  δυνάμει  της  υπ’  αριθ.  ..…../200
διακήρυξης του  …………………………………………. και ότι σύμφωνα με σχετικό
όρο στη διακήρυξη αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας
των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά  τα  παραπάνω,  η  Τράπεζα  ……………………………..  παρέχει  την
απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
υπέρ  των  Εταιριών  1)  …………….……  ……………………..  και  2)
……………………………………….  ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως
αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως
μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την
παρούσα,  ανεκκλήτως  και  ανεπιφυλάκτως,  παραιτούμενη  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από
τυχόν αμφισβητήσεις,  αντιρρήσεις  ή  ενστάσεις  της εταιρίας  και  χωρίς έρευνα του
βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή
σας  ότι  η  εταιρία  παρέβη  ή  παρέλειψε  να  εκπληρώσει  οποιοδήποτε  όρο  της
σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  σε
πάγιο τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
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Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου  Δικαίου,   μαζί  με  το  ποσό της  εγγύησης  αυτής,  δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 06/2016  με  αντικείμενο
«την προμήθεια προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις
ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και
κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Α. ΔΗΛΩΣΗ.
Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των Εταιρειών:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ:
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την Οικονομική
Προσφορά  τους  για  «την  προμήθεια  προπλασμάτων  ανθρωπίνου  σώματος
(προσομοιωτών) για τις  ανάγκες  του Τμήματος  Νοσηλευτικής  του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου», μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 
• Την  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  με  όλα  τα  σχετικά
παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού,
• Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών του Έργου, των
τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται.
3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το Τίμημα της Προσφοράς μας
περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού,  που απαιτείται .
4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν κάθε κόστος
στο  Τίμημα  για  την  έγκαιρη  περάτωση  του  έργου  και  την  τήρηση  όλων  των
προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
5. Στο προσφερόμενο Τίμημα περιλαμβάνονται: 
α. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου σύμφωνα με τους αναφερόμενους στη Διακήρυξη όρους. 
β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη
για  την  πλήρη  και  έντεχνη  εκτέλεση  του  έργου  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
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Διακήρυξης,  του  Αναδόχου  μη  δικαιουμένου  άλλης  πρόσθετης  πληρωμής  ή
αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 
6. Ότι η Εταιρεία /οι εταιρείες μας επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής :
Το 100% της αξίας μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή  των υπό προμήθεια
ειδών.
 7. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση
τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. 

……………(πόλη), ………/………/2016

ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 
Σφραγίδα - Υπογραφή 

Β. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «προμήθεια προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος  (προσομοιωτών) για τις
ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» σύμφωνα
με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  και  με  τα  καθοριζόμενα  στο  παρόν  έντυπο  η
οικονομική μας προσφορά ανέρχεται σε: 

Α.Α ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΑΝΕΥ

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ

ΦΠΑ

1

Ολόσωμο
πρόπλασμα
ανθρώπινου

μοντέλου
Τεμάχιο 1

2

Πρόπλασμα
ανθρώπινης

κεφαλής Τεμάχιο 1

3

Πρόπλασμα
νευροανατομικού

εγκεφάλου Τεμάχιο 1

4

Πρόπλασμα
χεριού με

συνδέσμους και
μύες

Τεμάχιο 1
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5

Πρόπλασμα
ποδιού με

συνδέσμους και
μύες Τεμάχιο 1

6

Πρόπλασμα
ανθρώπινου

κρανίου Τεμάχιο 1

7

Πρόπλασμα
άρθρωσης

ανθρώπινου ώμου Τεμάχιο 1

8
Πρόπλασμα

ισχίου Τεμάχιο 1

9
Πρόπλασμα

γονάτου Τεμάχιο 1

10
Πρόπλασμα

αγκώνα Τεμάχιο 1

ΣΥΝΟΛΟ

Τίμημα

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)

ΕΥΡΩ (ολογράφως)

ΦΠΑ
Συντελεστής 

ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)

ΕΥΡΩ (ολογράφως)

Συνολική Αξία Εξοπλισμού  με ΦΠΑ
ΕΥΡΩ (αριθμητικώς)

ΕΥΡΩ (ολογράφως)

…………(πόλη), ………/………/2016

ΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 
Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη, ………..
Αρ πρωτ.:………

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2710 / 372107, 2710/372104
Fax: 2710 / 372108
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 
Ασπρούδη Παρασκευή
e-mail: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ
Υπ’ αριθμ 06/2016 Πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο
«Την  προμήθεια  προπλασμάτων  ανθρωπίνου  σώματος  (προσομοιωτών)  για  τις
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ανάγκες  του  Τμήματος  Νοσηλευτικής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου»
μεκριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά. 

Στην Τρίπολη σήμερα στις …../…../… μεταξύ:

Α.  Του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  με  ΑΦΜ  099727226,  ΔΟΥ
Τρίπολης,  νόμιμα  εκπροσωπούμενο  από  ……,  στο  εξής  αποκαλούμενος
«Αγοραστής»,  και

Β. Tης Εταιρείας ………………, με έδρα ………………, ΑΦΜ …………, Δ.Ο.Υ
………και εκπροσωπούμενης νομίμως από τ… κ. ……………, και αποκαλούμενης
στη συνέχεια του παρόντος "ο Προμηθευτής"

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  την  παρούσα  σύμβαση  ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  να  προμηθεύει  στον
Αγοραστή  την  «Την  προμήθεια  προπλασμάτων  ανθρωπίνου  σώματος
(προσομοιωτών) για τις  ανάγκες  του Τμήματος  Νοσηλευτικής  του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» (CPV 34150000-3: Προσομοιωτές) σύμφωνα με την προσφορά του
στον Υπ’ αριθμ06/2016 Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 11.500,00
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, όπως αυτή περιγράφεται στη συνημμένη
κατάσταση  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  -  Τεχνικές  Προδιαγραφές),  που  επισυνάπτεται  στη
Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου .

ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ

Το τίμημα για την προμήθεια και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδώνθα ανέρχεται
στο  ποσό  των  …………………………………………… Ευρώ (………………. €)
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%,  όπως  αναγράφεται  στην  οικονομική
προσφορά  του  Προμηθευτή,  που  επισυνάπτεται  ως  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ-
ΟικονομικήΠροσφοράστη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για την είσπραξη του τιμήματoς  για τις  προμήθειες,   ο  Προμηθευτής θα εκδώσει
τιμολόγιο και θα υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η  πληρωμή θα  γίνει   μετά  την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής
παραλαβής  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής  και  με  την  προσκόμιση  των
νομίμων  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  με
χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν  στο  όνομα  του  προμηθευτή,  με  βάση  τα
τιμολόγια  του  και  ύστερα  από  θεώρηση  αυτών  από  την αρμόδια  Υπηρεσία  του
Ελεγκτικού  Συνεδρίου. Το   συμφωνημένο   τίμημα   θα   καταβληθεί   σε   Ευρώ (€). 
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Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007).

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις
(π.χ.  Μ.Τ.Π.Υ)  και  γενικά  οποιεσδήποτε  επιβαρύνσεις  υπέρ  του  Δημοσίου  ή
οποιουδήποτε  τρίτου.Τραπεζικά  τέλη  δασμοί,  φόροι,  μεταφορικά  και  λοιπές
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η προμήθεια προπλασμάτων ανθρωπίνου σώματος (προσομοιωτών) για τις ανάγκες
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πρέπει να γίνει
εντός  τριάντα  (30)  ημερών  (Πρωτόκολλο  Προσωρινής  Παραλαβής)  από  την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σημειώνεται  δε  η  επιθυμία  του  Πανεπιστημίου  για  την  όσο  το  δυνατό  ταχύτερη
προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  εν  λόγω  Εξοπλισμού  λόγω  των  απαιτούμενων
αναγκών που έχουν προκύψει για την ομαλή λειτουργία του.

Η  οριστική  παραλαβή  της  Εφαρμογής  (Πρωτόκολλο  Οριστικής  και  Ποιοτικής
Παραλαβής)  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την
συμβατικά  καθορισμένη  ημερομηνία  για  την  ολοκλήρωση  της  προσωρινής  του
παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο  Προμηθευτής  έχει  καταθέσει  την  υπ’  αριθμ.  …  Εγγυητική  Επιστολή  καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, εκδοθείσα από ………, συνολικού ποσού …. €

Ταυτόχρονα, ο Προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του αυτόματα: 

1. εγγυάται  (από  την  ημέρα  έκδοσης  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  και  Ποιοτικής
Παραλαβής)  την  καλή  λειτουργία  των  προμηθευομένων  ειδών  που
προσφέρουν  και  την  αποκατάσταση  τυχόν  προβλημάτων  που  θα
παρουσιαστούν  για  τρία  (3)  έτη  χωρίς  κανένα  επιπλέον  κόστος  για  το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

2. αναλαμβάνει να επέμβει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που
θα  παρουσιαστούν,  εντός  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημέρα
ειδοποίησή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 6-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που
αναγράφονται στην Προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της),
τους  όρους  της  προσφοράς  του,  καθώς  και  τις  υποχρεώσεις  της  Σύμβασης.  Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
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Η παράδοση  και  η  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  ειδώνθα  γίνει  σύμφωνα  με  το
χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  της  προμήθειας.  Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  με
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 
κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 8-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Προμηθευτής  δεν δικαιούται  να εκχωρήσει  τα εισπρακτέα δικαιώματά του που
απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς
την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 9-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
καλόπιστα  όποια  διαφορά  τυχόν  θα  προκύψει  στις  μεταξύ  τους  σχέσεις  κατά  τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα
τα  Δικαστήρια  της  Αρκαδίας,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  Ελληνική  Νομοθεσία,
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο
μέρη,  να  προβλεφθεί  στη  Σύμβαση  προσφυγή  των  συμβαλλομένων,  αντί  στα
Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την
επίλυση της  διαφοράς ανήκει  στα Ελληνικά Δικαστήρια,  κατά τα  οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και έλαβε
το Πανεπιστήμιο δύο και η Εταιρεία ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία

……………………….

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

                    …………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη, 22/08/2016
Αρ πρωτ.:6216

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2710 / 372107, 2710/372104
Fax: 2710 / 372108
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 
Κωνσταντίνος Καρβέλας
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e-mail: vtsokou@uop.gr, dinoskar@uop.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 06/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/18.07.2016Απόφαση
της Συγκλήτου 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τον υπ’ αριθμ.  06/2016 Πρόχειρο Διαγωνισμό με  σφραγισμένες  προσφορές  καιμε
κριτήριο  αξιολόγησης  τη  χαμηλότερη  προσφορά  για  την  επιλογή  αναδόχου  με
αντικείμενο «Την προμήθεια  προπλασμάτων ανθρωπίνου  σώματος (προσομοιωτών)
για τις ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  έως  του  ποσού  των  έντεκα  χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.[CPV:34150000-
3: Προσομοιωτές].  

Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μπορεί να καταθέσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, συνολικά για την
αναφερόμενη προμήθεια. 

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  στις  12/09/2016  ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00πμ στα γραφεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης
& Ποιότητας Ζωής  - Τμήμα Νοσηλευτικής -Λεωφόρος Ευσταθίου και Σταματικής
Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  ή  να
αποστείλουν  τις  προσφορές  τους,  το  αργότερο  μέχρι  τις  09/09/2016  ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών
Ανθρώπινης  Κίνησης  &  Ποιότητας  Ζωής  -  Τμήμα  Νοσηλευτικής -Λεωφόρος
Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη

Η  υποβολή  της  προσφοράς  γίνεται  αυτοπροσώπως  ή  με  εκπρόσωπό τους,  ή
αποστέλλοντας  την  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ή  courier  στην  ως  άνω
διεύθυνση,αλλά  με  δική  τους  αποκλειστικά  ευθύνη.  Προσφορές  που  κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Το  τεύχος  του  Διαγωνισμού  είναι  διαθέσιμο  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  του
Πανεπιστημίου  www.uop.gr (Ανακοινώσεις).  Για  τυχόν  διευκρινίσεις  αρμόδιοι
υπάλληλοι είναι η κα Τσώκου Βασιλική και κ.Κωνσταντίνος Καρβέλας. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2710 37.21.11, 2710 37.21.07& 2710 37.21.34, Φαξ: 2710 37.21.08,
Email: vtsokou@uop.gr  και dinoskar  @uop.gr.
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OΑναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Π. Λέπουρας
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