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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  YΠ’ ΑΡΙΘΜ 08/2016

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για
την  επιλογή  αναδόχου  με  αντικείμενο «την  προμήθεια  Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών και Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ,
Αναλωσίμων  και  Επίπλων  για  τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Οργάνωσης  και
Διαχείρισης  Αθλητισμού του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου»  με  κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  της
τιμής (ανά ομάδα)   των υπό προμήθεια προϊόντων  .

Κριτήριο Αξιολόγησης:
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής ανά   Ομάδα

Χρόνος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού:

Ημ/νία: 11-11-2016

Ημέρα: Παρασκευή και Ώρα: 11.00

Τόπος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου     

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Κίνησης & Ποιότητας Ζωής   

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού             

Λεωφόρος Ευσταθίου και Σταματικής 
Βαλιώτη & Πλαταιών

Τ.Κ. 23100, Σπάρτη
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Προϋπολογισμός Δαπάνης
17.660,01 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%)

Ημερομηνία  Ανάρτησης στον 
ιστότοπο του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου

(www.uop.gr-Ανακοινώσεις):

Ημ/νία: 26-10-2016

Ημέρα: Τετάρτη 

Ημερομηνία  Ανάρτησης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

(www.eprocurement.gov.gr):

Ημ/νία: 26-10-2016

Ημέρα: Τετάρτη

Τόπος Κατάθεσης των 
Προσφορών και Διενέργειας 
Διαγωνισμού:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου     

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & 
Ποιότητας Ζωής   

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού                          

Λεωφόρος Ευσταθίου και Σταματικής 
Βαλιώτη & Πλαταιών

Τ.Κ. 23100, Σπάρτη

Τηλέφωνο: 27310-89658,89661,89662

e-mail: annapap  @  uop  .  gr

Καταληκτική Ημερομηνία & 
Ώρα Ελλάδος κατάθεσης των 
προσφορών: 11-11-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00

Κωδικός CPV:

Ταξινόμηση κατά CPV :

48461000-7: Πακέτα αναλυτικού λογισμικού ή
λογισμικού προβλέψεων

30213100-6: Φορητοί επιτραπέζιοι 
μικροϋπολογιστές

30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές

30231000-7: Οθόνες και κονσόλες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

30125110-5: Τόνερ για εκτυπωτές 
λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

30125120-8: Τόνερ για φωτοαντιγραφικές 
μηχανές

39141300-5: Ερμάρια
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Χρηματοδότηση: 

Τακτικός Προϋπολογισμός

του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. (ΚΑΕ  4121.04)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1. To άρθρο 98 του Συντάγματος

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

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

4.  Το  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», όπως ισχύουν σήμερα, 

6.  Το  Ν.  4412/08-08-2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ τ.
Α’/08-08-2016). 

7.  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».

8.  To N.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις
Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, τροποποίηση διατάξεων
του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».

9. Το ΠΔ 70/2013  «Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τμημάτων
αυτού», όπως ισχύει σήμερα.

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

Πελοποννήσου.

11.  Την  με  αριθμ.  πρωτ.  6062./04-08-2016   απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης
(ΑΔΑ:77ΟΞ469Β7Δ-810) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών
του οικονομικού Έτους 2016 με α/α 262./07-10-2016 συν. Ποσού 17.660,01ευρώ.

12. Το ΦΕΚ 3304/τ.Β’/14.10.2016 «Έγκριση της υπ’ αριθ. 6775/6-9-2016 πράξης του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για θέματα Οικονομικής
Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών», Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Τσούλο
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13. Την  υπ’ αριθ. 3/09.02.2016 ΑΔΑ:ΨΟΔ5469Β7Δ-3Γ3 Απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου «περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπών του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών
και  Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ,  Αναλωσίμων και  Επίπλων  για  τις  ανάγκες  του
Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου».

15.  Την  υπ’ αριθ.  6/11-10-2016 ΑΔΑ:Ω6ΔΞ469Β7Δ-ΔΝ9 Απόφαση της Συγκλήτου
του  Πανεπιστημίου  «περί  έγκρισης  Διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού  προμήθεια
Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,  Ανταλλακτικών  και  Περιφερειακών
Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης
και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό διαγωνισμό  σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  της
τιμής (ανά ομάδα των υπό προμήθεια προϊόντων) για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,  Λογισμικού,  Ανταλλακτικών  και  Περιφερειακών  Συσκευών  Η/Υ,
Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α' της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η  προϋπολογισθείσα δαπάνη  ανέρχεται  έως του ποσού των δέκα επτά  χιλιάδων
εξακοσίων εξήντα ευρώ και ενός λεπτού (17.660,01€) 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 ξεχωριστά για κάθε
ομάδα των υπό προμήθεια ειδών. Ιδιαιτέρως για την ΟΜΑΔΑ 1 να κατατεθούν
ξεχωριστές προσφορές για την υποομάδα 1α και 1β.   Προσφορές για μέρος των
ειδών της ομάδας 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  της  αντίστοιχης  ομάδας,  θα
απορρίπτεται. 

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  στις  11-11-2016  ημέρα
Παρασκευή  και ώρα 11.00 π.μ

Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβάλλουν  ή  να
αποστείλουν  τις  προσφορές  τους,  το  αργότερο  μέχρι  τις  11-11-2016   ημέρα
Παρασκευή  και ώρα 10.00 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχολή Επιστημών
Ανθρώπινης  Kίνησης  &  Ποιότητας  Ζωής -  Τμήμα  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης
Αθλητισμού - Λεωφόρος  Ευσταθίου  και  Σταματικής  Βαλιώτη &  Πλαταιών  Τ.Κ.
23100, Σπάρτη -Τηλέφωνο: 27310-89658,89661,89662

Η υποβολή της προσφοράς των εταιρειών γίνεται αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό
τους, ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως
άνω διεύθυνση αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. 
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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  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,  Ανταλλακτικών  και
Περιφερειακών  Συσκευών  Η/Υ,  Αναλωσίμων  και  Επίπλων  για  τις  ανάγκες  του
Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και έως
την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής Παραλαβής. (όχι πέραν από τις
31-12-2016)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  με  κριτήριο  αξιολόγησης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση μόνο της τιμής για την επιλογή
αναδόχου  για  την  προμήθεια  «Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,
Ανταλλακτικών και Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για
τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού  του
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου».  Η  εγκατάσταση  και  τοποθέτηση  των  ειδών
βαρύνουν τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α', το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πληροφορίες σχετικά με τις
τεχνικές προδιαγραφές δίδονται μέσω της Γραμματείας  του Τμήματος Οργάνωσης
και  Διαχείρισης  Αθλητισμού  (Τηλέφωνο:  27310-89658,89661,89662,  e-mail
annapap  @uop.gr). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι  στο άρθρο 25 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.08.2016  τ.Α’):

α) Οι Έλληνες πολίτες
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β) Οι Αλλοδαποί

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

δ) Οι συνεταιρισμοί

ε)  κοινοπραξίες  προμηθευτών  που πληρούν τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που

καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Κατά τα λοιπά για την προσφορά ενώσεων

προµηθευτών, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.

4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016).

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 200 του Ν.4412/2016

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 τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ στοιχεία του Διαγωνιζόμενου καθώς και την ΕΠΩΝΥΜΙΑ & Δ-
ΝΣΗ της Αναθέτουσας Αρχής και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΟΥ “ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡ 08/2016 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών και
Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του

Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

11-11-2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»

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

Τους 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  όπως
εκάστοτε  ισχύει, (αναγράφοντας  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού) ως  προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή
τρίτα μέρη  επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία
από  τις  καταστάσεις  των  άρθρων  73  και  74  του  Ν.4412/2016  για  τις  οποίες  οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται η μπορούν να αποκλειστούν Αναλυτικά : 

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

α. Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήµατα:

• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/_ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος).

•  ∆ωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  Σύµβασης  περί  της
καταπολέµησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  οι  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων  ή  των  κρατών  –  µελών  της  Ένωσης  και  στην  παρ.  1  του  άρθρου  2  της
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απόφασης  –  πλαίσιο  2003/568/∆ΕΥ  του  Συµβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003  για  την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα.

•  Απάτη,  κατά την έννοια  του άρθρου 1 της  σύµβασης σχετικά  µε  την προστασία των
οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  η  οποία  κυρώθηκε  µε  το  Ν.
2803/2000 (Α’48).

• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέµηση  της  τροµοκρατίας  ή  ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος,  όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής.

•  Νοµιµοποίηση  εσόδων  από  παράνοµες  δραστηριότητες  ή  χρηµατοδότηση  της
τροµοκρατίας,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη
χρησιµοποίησης  του  χρηµατοπιστωτικού  συστήµατος  για  τη  νοµιµοποίηση εσόδων  από
παράνοµες  δραστηριότητες  και  τη  χρηµατοδότηση  της  τροµοκρατίας,  η  οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α’166).

• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας των ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου, η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν.
4198/2003 (Α’215).

β.  Δεν  Τελούν  υπό πτώχευση ή δεν  έχουν υπαχθεί  σε  διαδικασία εξυγίανσης  ή  ειδικής
εκκαθάρισης  ή  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το
δικαστήριο  ή  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή  δεν  έχουν
αναστείλει  τις  επιχειρηµατικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν  βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε
ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόµοια  διαδικασία,  προβλεπόµενη  σε  εθνικές
διατάξεις νόµου.

γ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  αναφέροντας  όλους  τους
φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης και αφορούν
όλους  τους  απασχολούμενους  με  οποιαδήποτε  σχέση  εργασίας  στην  επιχείρηση  του
συμμετέχοντος,  συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο του ασφαλισμένους στο
ΙΚΑ .

δ.  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επιμελητήριο  κατά  περίπτωση  (ή  σε  ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσουν να
είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού.
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ε.  γνωρίζουν  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τους  οποίους  αποδέχονται  πλήρως  και
ανεπιφύλακτα.  

στ. δεν συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού.

ζ.  Δεν  Συντρέχουν  καταστάσεις  σύγκρουσης  συµφερόντων  του  άρθρου  24  του  Ν.
4412/2016.

η.  Δεν  Έχουν  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πληµµέλεια,  κατά  την  εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης.

θ.  Δεν  Έχουν  επιχειρήσει  να  επηρεάσουν  µε  αθέµιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, δεν έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή
δεν  έχουν  παράσχει  εξ’  αµελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν τον  αποκλεισµό,  την  επιλογή ή  την
ανάθεση.

Ι. Δεν Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
διαγωνισµού  ή  σε  σχέση  µε  την  επαγγελµατική  τους  ιδιότητα  που  αποδεδειγµένα
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ια. Δεν Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών
που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Ιβ.  Δεν  Έχει  επιβληθεί  εις  βάρος  τους  η  ποινή  του  αποκλεισμού  από  διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Ιγ. Ότι σε περίπτωση ακυρώσεως αναβολής, ματαίωσης του Διαγωνισμού δε θα έχει καμμιά
αξίωση αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

Ιδ.  Αναλαμβάνουν  την  υποχρέωση  για  την  έγκαιρη  και  προσήκουσα  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  103  του  Ν.4412/2016  ΦΕΚ
147/Α΄/8.8.2016.

Ι.ε Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και για ποιες ομάδες του διαγωνισμού
υποβάλλουν προσφορά.

Ιστ.  Να  δηλώνεται  ότι  τα  φωτοαντίγραφα  που  κατατίθενται  στον  διαγωνισμό,
αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

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.
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Β. Φακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ … » οι οποίοι
περιλαμβάνουν, 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.  Υποβάλλεται ένας φάκελος για κάθε
ομάδα  των  υπό  προμήθεια  προϊόντων  και  ιδιαιτέρως  για  την  ΟΜΑΔΑ  1  να
κατατεθούν ξεχωριστές προσφορές για κάθε υποομάδα 1α και 1β. 

Γ. Φακέλους με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ … », 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.

Υποβάλλεται ένας φάκελος για κάθε ομάδα των υπό προμήθεια προϊόντων και
ιδιαιτέρως για την ΟΜΑΔΑ 1 να κατατεθούν ξεχωριστές προσφορές για κάθε
υποομάδα 1α και 1β.

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
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Ελεγκτικού  Συνεδρίου  Ν.  Αρκαδίας.  Προϋπόθεση  εξόφλησης  τιμολογίου  είναι  η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

--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 200 του Ν.4412/2016

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.
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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,
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
σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/16.

Η  Επιτροπή  εισηγείται  σχετικά,  αφού  αξιολογήσει  τις  προσφορές  με  κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της
τιμής ανά ομάδα 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.
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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
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 αρ. 103 του Ν. 4412/2016, 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,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων
73  και  74,  καθώς  και  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  των
άρθρων 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016.

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
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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.

∆ικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει
ή  να  τα  συµπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ηµερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως
άνω  προθεσµία,  εφόσον  αιτιολογείται  αυτό  επαρκώς  και  κατά  ανώτατο  όριο  για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες

Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλλει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  ως  κάτω
γγραφα και δικαιολογητικά όπως απαιτούνται, ή διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι τα
στοιχεία  που  δηλώθηκαν  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. Η κατακύρωση
γίνεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον
επόμενο  μειοδότη  και  ούτω  καθ’  εξής.  Αν  κανένας  από  τους  προμηθευτές  δεν
υποβάλλει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται  από
αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  του
Πανεπιστημίου  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού
ανάδοχου  ως  έκπτωτου  είτε  για  τη  µαταίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την
κατακύρωση της σύµβασης.

Όσοι  υπέβαλλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η µη έγκαιρη και  προσήκουσα υποβολή των  δικαιολογητικών  του  παρόντος,
συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ  ΠΟΥ  ΠΡΟΣΚΟΜΊΖΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

α. Φυσικά πρόσωπα

I.  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου,  ή  ισοδύναµου  εγγράφου που  εκδίδεται  από

αρµόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας  εγκατάστασης,  από  το  οποίο

προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικαστεί  µε  αµετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για

κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (Άρθρο 57 παρ.1-6 της

οδηγίας 2014/24/ΕΕ).  

II.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  από το οποίο να

προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  ή  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ή  ειδικής

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστολής

επιχειρηµατικής  δραστηριότητας  ή  οποιασδήποτε  ανάλογης  κατάστασης  που

προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόµου.

III.  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται  από αρµόδια κατά περίπτωση  αρχή, από το

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις

εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κυρίας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις

φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το

έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα

κράτη µέλη ή στις  χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη

δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού.

IV. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης,

µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά

τους.

β. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
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Όλα τα αναφερθέντα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από τις κατά

περίπτωση αρμόδιες Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους και

Οι  οµόρρυθµες  και  ετερόρρυθµες  εταιρείες  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  θα  προσκοµίσουν

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη

τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.

Οι ανώνυµες  εταιρείες  (Α.Ε.)  και οι  εταιρείες  περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  θα

προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο

το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.

γ)  Συνεταιρισµοί

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και : 

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

δ)  Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Όλα  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που

συμμετέχει στην Ένωση.

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 ειδών στην 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.
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∆ιευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για υποβολή/προσκόµιση

εγγράφων  και  αναφορικά  µε  την  επικύρωση  των  αντιγράφων  αυτών  ισχύουν  τα

διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες

∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησής τους ισχύουν ομοίως

τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014.

∆ιευκρινίσεις για τις υπεύθυνες δηλώσεις:

Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων  είναι  νοµικό  πρόσωπο,  τις  υπεύθυνες  δηλώσεις

υποβάλλουν:

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι

Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται

από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 

 ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά

κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

 Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα

(30) ημερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από

αρµόδια διοικητική  αρχή ή τα Κ.Ε.Π.,  ακόµα και  αν άλλως ορίζεται  στην

εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3).

 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος υπογράφονται

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική

θεώρηση.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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
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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
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. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η  προμήθεια  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,  Ανταλλακτικών  και
Περιφερειακών  Συσκευών  Η/Υ,  Αναλωσίμων  και  Επίπλων  για  τις  ανάγκες  του
Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου  θα  πρέπει  να  γίνει  εντός  τριάντα  (30)  ημερών (Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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Τόπος  παράδοσης της  προμήθειας  ορίζονται  οι  εγκαταστάσεις  του  Τμήματος
Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου στη  Σπάρτη,  στη
διεύθυνση:  Λ.  Ευσταθίου  &  Σταματικής  Βαλιώτη  και  Τ.Κ.  23100,  Σπάρτη
-Τηλέφωνο: 27310-89658,89661,89662, e-mail: annapap@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.

O Αναπληρωτής Πρύτανη

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Τσούλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η/Υ,

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Α:

Περιγραφή: Λογισμικό για την εκτέλεση ψυχομετρικών μετρήσεων 

Αριθμός μονάδων: ένα (1)

Προϋπολογισμός: 1300 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 48461000-7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

MovAlyzeR6 άδεια 1 χρήστη εκτός δικτύου σε μορφή download για 
τη λειτουργία ψηφιακής πινακίδας αφής intuos 4 για την εκτέλεση 
ψυχοκινητικών  μετρήσεων. 1

Να μην απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού και 
ανάλυσης ψηφιακών σημάτων.

ΝΑΙ 

Να συλλαμβάνει και να συγκρίνει σύνθετες ανθρώπινες 
κινήσεις. 

ΝΑΙ 

Να επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση των τεστ.

ΝΑΙ 

Να έχει μεγάλη ακρίβεια καταγραφής και επεξεργασίας καθώς 
και παραμετροποιήσιμο σύστημα απόρριψης θορύβου υψηλής 
ποιότητας.

ΝΑΙ 

Τα ψυχοκινητικά τεστ που διεξάγει να μπορούν να 
σχεδιάζονται από το χρήστη και να είναι διαθέσιμα αμέσως 
μετά από την εγκατάσταση.

ΝΑΙ 
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Να μπορεί να αναλύει τα καταγεγραμμένα μοτίβα σε διακριτά 
τμήματα τα οποία να μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω.

ΝΑΙ 

Να κατατάσσει τις καταγραμμένες κινήσεις σύμφωνα με 
κριτήρια όπως Μέγεθος, κατεύθυνση, διάρκεια, ευθύτητα, 
περιοχή βρόγχου κ.α. και να μπορεί να δέχεται κριτήρια που 
δημιουργούνται από το χρήστη με εξωτερικό πρόγραμμα πχ 
MATLAB.

ΝΑΙ 

Να εξάγει τα δεδομένα σε μορφή που μπορεί εύκολα και απ’ 
ευθείας να εισαχθούν σε πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης.

ΝΑΙ 

Ο προμηθευτής να δεσμευθεί ότι κατά τη διάρκεια της 
αποσφράγισης των προσφορών (φακέλου τεχνικών 
προδιαγραφών) θα προβεί σε επίδειξη του λογισμικού μέσω 
του νομίμου εκπροσώπου του. 

ΝΑΙ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1B: Πακέτα αναλυτικού λογισμικού

Περιγραφή: Πακέτο αναλυτικού λογισμικού 

Αριθμός μονάδων: μία (1)

Προϋπολογισμός: 3000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 48461000-7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Λογισμικό Συστηματικής παρακολούθησης, καταγραφής και 
ανάλυσης της απόδοσης αθλητικών οργανισμών τύπου 
NACSport

1

Να μπορεί να χειριστεί μέχρι 5 διαφορετικά βίντεο ΝΑΙ

Να παρέχει απεριόριστο αριθμό διαγραμμάτων και ετικετών ΝΑΙ

Να παρέχει τουλάχιστον τρία επίπεδα ειδοποίησης για κάθε 
ετικέτα 

ΝΑΙ

Να περιλαμβάνει υποπρόγραμμα σύλληψης εικόνας ΝΑΙ

Να υποστηρίζει μέχρι πέντε χρονοδιαγράμματα και πολλαπλές 
βάσεις δεδομένων ταυτόχρονα  

ΝΑΙ

Να μπορεί να εισάγει και να εξάγει παρουσιάσεις ΝΑΙ

Να έχει πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εισαγωγής 
δεδομένων για το ποδόσφαιρο

ΝΑΙ
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ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ και ΟΘΟΝΕΣ
Περιγραφή: Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές  
Αριθμός μονάδων: επτά (7)
Προϋπολογισμός: 6000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
CPV: 30213100-6

Στη συνέχεια ακολουθούν οι Πίνακες με τις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ προδιαγραφές, που θα
πρέπει  να  πληρούν  οι  υπό  προμήθεια  Φορητοί  Υπολογιστές  τύπου  Α  &  Β.  Η
προσφορά  θεωρείται  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ  αν  δεν  ικανοποιούνται  όλες  οι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ προδιαγραφές της παρούσης.

Σημείωση:  Θα  πρέπει  να  είναι  σε  γραμμή  παραγωγής,  καινούργιοι  και
αμεταχείριστοι.

Σημείωση:  Οι  παραπομπές  σε  τεχνικά  φυλλάδια  (Τ.Φ.)  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται και από αντίστοιχη υπογράμμιση στο εκάστοτε Τ.Φ. ώστε να είναι
διακριτή η παραπομπή.

Φορητός υπολογιστής τύπου Α’ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός 2

Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ

Επεξεργαστής

Τύπος - τεχνολογία Dual Core, 4
Threads

Συχνότητα  2,20GHZ

Μνήμη L2 cache   3 ΜΒ

Δίαυλος Επικοινωνίας Μνήμη   1066 MHz

Οθόνη 

Διαγώνιος    15,6” & ≤17,0”

Ανάλυση    1366x768

Τεχνολογίας Led Backlit 

Κάρτα γραφικών 

Δίαυλος ΝΑΙ
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Μνήμη  256ΜΒ 

Μνήμη 

Προσφερόμενη (1 dimm)  6GB

Τύπος   DDR3 

Συχνότητα  1333/1600 MHz

Μονάδα Σκληρού Δίσκου

Αριθμός μονάδων 1

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα  240 GB 

Τεχνολογίας SSD ΝΑΙ

Δίαυλος Επικοινωνίας SATA

Κάρτα Δικτύου

Ταχύτητα λειτουργίας 10/100/1000

Δυνατότητα auto sense

WOL, PXE

NAI

NAI

Ασύρματη επικοινωνία 

Κάρτα  a/g/ Draft-n ΝΑΙ

Ενσωματωμένο Bluetooth  ΝΑΙ 

Πληκτρολόγιο 

Τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και 
λατινικών χαρακτήρων

ΝΑΙ

Μπαταρία  

Τουλάχιστον 4 στοιχείων Ιόντων Λιθίου ΝΑΙ

Βάρος   

Βάρος με την προσφερόμενη μπαταρία ≤ 2.5 Kg

Υποδοχές 

PCMCIA 

SD/MMC card reader 

ΝAI 

ΝAI

Εξόδοι 

USB 3.0

USB 2.0/e-SATA Combo 

HDMI

 1

 1

NAI
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RJ-45 NAI

Πολυμέσα

Ενσωματωμένη camera 

Ενσωματωμένα 2 ήχεια

Μικρόφωνο  

Card Reader 

 1.3mp

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 5 in 1

Λειτουργικό Σύστημα

Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ να φέρει εγκατεστημένο 
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 64 bit Αγγλικά. 

NAI

Εγγύηση

Για κάθε Η/Υ να υπάρχει ένα CD και ένα Documentation για 
κάθε λογισμικό που προσφέρεται

ΝΑΙ

Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι οδηγοί για
την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ.

ΝΑΙ

Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον  3 έτη 
εγγύησης με αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα από τον Κατασκευαστή του Η/Υ. Όλες οι εργασίες να 
γίνονται στον χώρο της υπηρεσίας (On-Site). Τηλεφωνική 
υποστήριξη 24 ώρες 24x7x365 για θέματα υλικού και 
λειτουργικού συστήματος του Η/Υ από τον Κατασκευαστή 
του Η/Υ. 

ΝΑΙ

Πιστοποιήσεις

Energy Star 5.0, EPEAT Silver. ΝΑΙ

Φορητός υπολογιστής τύπου Β’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός 3

Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ

Επεξεργαστής

Τύπος Dual Core, 4
Threads 

Συχνότητα 

Ή καλύτερο 

 2,20GHZ
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Μνήμη L3 cache   3 ΜΒ

Διάυλος Επικοινωνίας Μνήμη   1066 MHz

Οθόνη 

Διαγώνιος    15,΄6” & ≤15,9”, 

Ανάλυση    1366x768, 16:9

Τεχνολογίας Led Backlit 

Κάρτα γραφικών 

Δίαυλος ΝΑΙ

Μνήμη αποκλειστική  1GΒ 

Μνήμη 

Προσφερόμενη (1 dimm)  4GB

Τύπος   DDR3 

Συχνότητα  1333MHz

Μονάδα Σκληρού Δίσκου

Αριθμός μονάδων 1

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα  750 GB 

Στροφές   7.200 rpm  

Δίαυλος Επικοινωνίας SATA II

Οπτική Μονάδα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
DVD/RW

Κάρτα Δικτύου

Ταχύτητα λειτουργίας 10/100/1000

Δυνατότητα auto sense

WOL, PXE

NAI

NAI

Ασύρματη επικοινωνία 

Κάρτα  a/g/n ΝΑΙ

Ενσωματωμένο Bluetooth  2.x ΝΑΙ 

Πληκτρολόγιο 

Με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων ΝΑΙ

Μπαταρία  

Τουλάχιστον 4 στοιχείων ΝΑΙ
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Βάρος   

Βάρος ≤ 3 Kg

Υποδοχές 

PCMCIA 

SD/MMC card reader 

ΝAI 

ΝAI

Εξόδοι - Είσοδοι

USB 2.0

USB 3.0

VGA ή HDMI

RJ-45

 2

 2

NAI

ΝΑΙ

Πολυμέσα

Ενσωματωμένη camera 

Ενσωματωμένα 2 ήχεια

Μικρόφωνο  

Card Reader 

 2mp

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 5 in 1

Λειτουργικό Σύστημα

Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ να φέρει εγκατεστημένο 
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 Pro Αγγλικά. 

NAI

Εγγύηση

Για κάθε Η/Υ να υπάρχει ένα CD και ένα Documentation για 
κάθε λογισμικό που προσφέρεται

ΝΑΙ

Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι οδηγοί για
την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ.

ΝΑΙ

Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον  3 έτη 
εγγύησης.

ΝΑΙ

Φορητός υπολογιστής τύπου Γ’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αριθμός 2

Ο προσφερόμενος φορητός Η/Υ θα πρέπει να είναι διεθνώς
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. 

ΝΑΙ
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Επεξεργαστής

Τύπος Quad Core 

Συχνότητα 

Ή καλύτερο 

 2,20GHZ

Μνήμη L3 cache   3 ΜΒ

Διάυλος Επικοινωνίας Μνήμη   1066 MHz

Οθόνη 

Διαγώνιος    15,΄6” & ≤15,9”, 

Ανάλυση    1366x768, 16:9

Τεχνολογίας Led Backlit 

Κάρτα γραφικών 

Δίαυλος ΝΑΙ

Μνήμη αποκλειστική  1GΒ 

Μνήμη 

Προσφερόμενη (1 dimm)  4GB

Τύπος   DDR3 

Συχνότητα  1333MHz

Μονάδα Σκληρού Δίσκου

Αριθμός μονάδων 1

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα  750 GB 

Στροφές   7.200 rpm  

Δίαυλος Επικοινωνίας SATA II

Οπτική Μονάδα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
DVD/RW

Κάρτα Δικτύου

Ταχύτητα λειτουργίας 10/100/1000

Δυνατότητα auto sense

WOL, PXE

NAI

NAI

Ασύρματη επικοινωνία 

Κάρτα  a/g/n ΝΑΙ
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Ενσωματωμένο Bluetooth  2.x ΝΑΙ 

Πληκτρολόγιο 

Με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων ΝΑΙ

Μπαταρία  

Τουλάχιστον 4 στοιχείων ΝΑΙ

Βάρος   

Βάρος ≤ 3 Kg

Υποδοχές 

PCMCIA 

SD/MMC card reader 

ΝAI 

ΝAI

Εξόδοι - Είσοδοι

USB 2.0

USB 3.0

VGA ή HDMI

RJ-45

 2

 2

NAI

ΝΑΙ

Πολυμέσα

Ενσωματωμένη camera 

Ενσωματωμένα 2 ήχεια

Μικρόφωνο  

Card Reader 

 2mp

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 5 in 1

Λειτουργικό Σύστημα

Ο  προσφερόμενος  φορητός  Η/Υ  να  φέρει  εγκατεστημένο
λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 10 Pro Αγγλικά. 

NAI

Εγγύηση

Για κάθε Η/Υ να υπάρχει ένα CD και ένα Documentation για
κάθε λογισμικό που προσφέρεται

ΝΑΙ

Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι οδηγοί για
την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ.

ΝΑΙ

Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον  3 έτη
εγγύησης.

ΝΑΙ

Περιγραφή: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές   
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Αριθμός μονάδων: μία (1)

Προϋπολογισμός: 520 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30213300-8 

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ

ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ

1

Η/Υ CASE MIDI TOWER με 2 FRONT 
USB, PSU 500W, CPU DUAL CORE ή 
QUAD CORE ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KAT΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 
3,30 GHZ, MOTHERBOARD ME 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ: ΗΧΟ , ΚΑΡΤΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 1 GBIT, USB 3.0 (ΠΙΣΩ 
ΘΥΡΕΣ USB: 4, ΕΜΠΡΟΣ ΘΥΡΕΣ USB:
2)

ΝΑΙ

2
VGA DUAL MONITOR OUTPUT 
(EXTENDED DESKTOP SUPPORTED)

ΝΑΙ

3 ΜΝΗΜΗ (RAM) 4GB ΝΑΙ

4

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD 80 GB, 

DVD RW,

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ,

ΝΑΙ

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΧΙ

6 ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ≥ 3

7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ)

≥ 3

Περιγραφή: Οθόνη Ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Αριθμός μονάδων: Μία (1) 

Προϋπολογισμός: 150 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30231000-7 

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣ
Η

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

1

ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ ΟΘΌΝΗΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 INCHES

ΝΑΙ
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2

ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΗΜΑΤΟΣ: DSUB 15 
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ) 

ΚΑΙ HDMΙ Ή DVI-D,  ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 5ms,

ΝΑΙ

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED, (≥ 
200CD/M2 )

ΝΑΙ

4 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΤΗ)

 ≥ 3

ΟΜΑΔΑ  3:  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ  ΣΥΣΚΕΥΈΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ 

Περιγραφή: Ανταλλακτικά και περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 

Αριθμός μονάδων: τριάντα έξι (36)

Προϋπολογισμός: 2090 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30213100-6

Στη συνέχεια  ακολουθεί  Πίνακας με  τις  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ προδιαγραφές,  που θα
πρέπει  να  πληρούν  τα  υπό  προμήθεια  ανταλλακτικά  υπολογιστών  .  Η  προσφορά
θεωρείται  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ  αν  δεν  ικανοποιούνται  όλες  οι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ
προδιαγραφές της παρούσης.

Σημείωση: Θα πρέπει να είναι σε γραμμή παραγωγής και να είναι καινούργια και
αμεταχείριστα.

Σημείωση:  Οι  παραπομπές  σε  τεχνικά  φυλλάδια  (Τ.Φ.)  θα  πρέπει  να
συνοδεύονται και από αντίστοιχη υπογράμμιση στο εκάστοτε Τ.Φ. ώστε να είναι
διακριτή η παραπομπή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μονάδα Σκληρού Δίσκου ssd

(Cpv 30233180-6           Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας)

Αριθμός μονάδων 11

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 

Τεχνολογίας SSD 

Δίαυλος Επικοινωνίας

240 GB

ΝΑΙ

SATA
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Μνήμη DIMM

Cpv 30236111-3            Δυναμική μνήμη τυχαίας 
προσπέλασης (DRAM)

Αριθμός μονάδων 20

Χωρητικότητα

Τύπος  

Συχνότητα 

4GB

DDR3

1333 Mhz

Web Camera με ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Cpv 30237240-3            Κάμερες Ιστού

Αριθμός μονάδων 5

Σύνδεση 

30 Fps , ανάλυση 1280x720

USB

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΙΠΛΑ 

Περιγραφή: Ερμάριο/φοριαμός 

Αριθμός μονάδων: τρεις (3) 

Προϋπολογισμός: 1500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 39141300-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ερμάρια – φοριαμοί

Ποσότητα 3

αρχειοθήκη (ερμάριο - φοριαμός) ΝΑΙ 

με 4 συρτάρια με προδιαγραφές Ε.Ε. ΝΑΙ

με κεντρικό κλείδωμα με κλειδαριά ασφαλείας που ασφαλίζει 
όλα τα συρτάρια

ΝΑΙ

με προοδευτικούς αγωγούς και ρουλεμάν (οδηγοί συρταριών) ΝΑΙ

κατάλληλα για κρεμαστούς φακέλους ΝΑΙ

με εσωτερικές διαστάσεις συρταριού: 27 εκ. ύψος, 38 εκ. ΝΑΙ
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πλάτος, 63 εκ. βάθος

κάθε συρτάρι να φέρει χειρολαβή για το άνοιγμά του ΝΑΙ

κάθε συρτάρι να φέρει ειδική θέση ταυτότητας χρήσης ΝΑΙ

με πρόσθετος εξοπλισμός - παρελκόμενα: ράβδοι κρεμαστών 
φακέλων

ΝΑΙ

σε χρώμα γκρι ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ 5: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Περιγραφή: Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας  

Αριθμός μονάδων: δέκα έξι (16) 

Προϋπολογισμός: 2200 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 230125110-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 5

Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή Epson M1200 γνήσια ή συμβατή ΝΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 4

Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή HP laserJet 1320n γνήσια ή 
συμβατή

ΝΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
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Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 4

Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή Lexmark T430 γνήσια ή συμβατή ΝΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 1

Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή HP 4000 γνήσια ΝΑΙ 

Σετ 4 τεμαχίων που να περιλαμβάνει χρώματα: μαύρο, 
μαντζέντα, κίτρινο και κυανό

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 1

Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή KYOCERA 8525 γνήσια ΝΑΙ 

Σετ 4 τεμαχίων που να περιλαμβάνει χρώματα: μαύρο, 
μαντζέντα, κίτρινο και κυανό

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 1

Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή KYOCERA 4235 γνήσια ή 
συμβατή

ΝΑΙ 

Σετ 4 τεμαχίων που να περιλαμβάνει χρώματα: μαύρο, 
μαντζέντα, κίτρινο και κυανό

ΝΑΙ
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Περιγραφή: Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 

Αριθμός μονάδων: τριάντα (30)

Προϋπολογισμός: 900 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30125120 - 8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 18

Φύσιγγα τόνερ για Ricoh τύπου mp 4500 γνήσια ή συμβατή ΝΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 10

Φύσιγγα τόνερ για Ricoh τύπου mp 2220 γνήσια ή συμβατή ΝΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιτυπίας  

Ποσότητα 2

Φύσιγγα τόνερ για Ricoh τύπου mp 1230 γνήσια ή συμβατή ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

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. ..…../…. 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 …………………………. 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

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)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 08/2016 με αντικείμενο
«την την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών
και Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες
του  Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής.

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  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,
Ανταλλακτικών και Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για
τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού 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 
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Β. ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών
και Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του
Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, και με τα καθοριζόμενα
στο παρόν έντυπο η οικονομική μας προσφορά ανέρχεται σε: 

ΟΜΑΔΑ 1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1Α:

Περιγραφή: Λογισμικό για την εκτέλεση ψυχομετρικών μετρήσεων 

Αριθμός μονάδων: ένα (1)

Προϋπολογισμός: 1300 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 48461000-7

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1

MovAlyzeR6 άδεια 1 χρήστη 
εκτός δικτύου σε μορφή 
download για τη λειτουργία 
ψηφιακής πινακίδας αφής intuos
4 για την εκτέλεση 
ψυχοκινητικών  μετρήσεων.

1

ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1B: Πακέτα αναλυτικού λογισμικού

Περιγραφή: Πακέτο αναλυτικού λογισμικού 

Αριθμός μονάδων: μία (1)

Προϋπολογισμός: 3000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 48461000-7

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1

Λογισμικό Συστηματικής 
παρακολούθησης, καταγραφής 
και ανάλυσης της απόδοσης 
αθλητικών οργανισμών τύπου 
NACSport 

1
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ΟΜΑΔΑ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ και ΟΘΟΝΕΣ

Περιγραφή: Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές  

Αριθμός μονάδων: επτά (7)

Προϋπολογισμός: 6000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30213100-6

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1

Φορητός υπολογιστής τύπου
Α’ 

2

2

Φορητός υπολογιστής τύπου
Β’

3

3
Φορητός υπολογιστής τύπου

Γ’

2

Περιγραφή: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές   

Αριθμός μονάδων: μία (1)

Προϋπολογισμός: 520 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30213300-8 

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1
Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός

Υπολογιστής 
1

Περιγραφή: Οθόνη Ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Αριθμός μονάδων: Μία (1) 

Προϋπολογισμός: 150 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30231000-7 

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
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ΦΠΑ 24% ΜΕ ΦΠΑ

1
Οθόνη Ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

1

ΟΜΑΔΑ  3:  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ  ΣΥΣΚΕΥΈΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ 

Περιγραφή: Ανταλλακτικά και περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 

Αριθμός μονάδων: τριάντα έξι (36)

Προϋπολογισμός: 2090 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30213100-6

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1
Μονάδα Σκληρού Δίσκου ssd 11

2
Μνήμη DIMM 20

3
Web Camera με 
ενσωματωμένο μικρόφωνο

5

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΠΙΠΛΑ 

Περιγραφή: Ερμάριο/φοριαμός 

Αριθμός μονάδων: τρεις (3) 

Προϋπολογισμός: 1500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 39141300-5

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1 Ερμάρια – φοριαμοί 3

ΟΜΑΔΑ 5: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
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Περιγραφή: Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας  

Αριθμός μονάδων: δέκα έξι (16) 

Προϋπολογισμός: 2200 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 230125110-5

Α.Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1
Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή 
Epson M1200 γνήσια ή 
συμβατή 

5

2
Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή 
HP laserJet 1320n γνήσια ή 
συμβατή

4

3
Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή 
Lexmark T430 γνήσια ή 
συμβατή

4

4
Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή 
HP 4000 γνήσια

1

5
Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή 
KYOCERA 8525 γνήσια

1

6
Φύσιγγα τόνερ για εκτυπωτή 
KYOCERA 4235 γνήσια ή 
συμβατή

1

Περιγραφή: Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 

Αριθμός μονάδων: τριάντα (30)

Προϋπολογισμός: 900 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

CPV: 30125120 – 8

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

1
Φύσιγγα τόνερ για Ricoh 
τύπου mp 4500 γνήσια ή 
συμβατή

18

2 Φύσιγγα τόνερ για Ricoh 
τύπου mp 2220 γνήσια ή 

10
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συμβατή

3
Φύσιγγα τόνερ για Ricoh 
τύπου mp 1230 γνήσια ή 
συμβατή

2

…………(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

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2710 / 372107, 2710/372104

Fax: 2710 / 372108

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, ,

 e-mail:vtsokou@uop.gr

ΑΝΑΡΤΗΤEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη: 

Αρ. πρωτ.: 

ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπ’ αριθμ …/2016 Πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο
«Την  προμήθεια  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,  Ανταλλακτικών  και
Περιφερειακών  Συσκευών  Η/Υ,  Αναλωσίμων  και  Επίπλων  για  τις  ανάγκες  του
Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει της τιμής.  

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

Α.  Του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  με  ΑΦΜ  099727226,  ΔΟΥ
Τρίπολης,  νόμιμα  εκπροσωπούμενο  από  ……,  στο  εξής  αποκαλούμενος
«Αγοραστής»,  και
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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  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,
Ανταλλακτικών και Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για
τις  ανάγκες  του  Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (CPV…………..)  σύμφωνα με την προσφορά του
στον Υπ’ αριθμ …../2016 Πρόχειρο διαγωνισμό προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων
εξακοσίων εξήντα ευρώ και ενός λεπτού  (17.660,01€)  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%, όπως αυτή περιγράφεται στη συνημμένη κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι-Τεχνικές  Προδιαγραφές),  που  επισυνάπτεται  στη  Σύμβαση  και  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Την  με  αριθμ.  πρωτ.  6062./04-08-2016   απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης
(ΑΔΑ:77ΟΞ469Β7Δ-810) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών
του οικονομικού Έτους 2016 με α/α 262./07-10-2016 συν. Ποσού 17.660,01ευρώ.

Η  δαπάνη  βαρύνει  τον  Τακτικό  Προϋπολογισμό  του  Πανεπιστημίου…………..
(Σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:………..) που καταχωρήθηκε στο
βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2016 με α/α……./…-…..-
2016 συν. Ποσού …………….ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ

Το  τίμημα  για  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  υπό  προμήθεια  ειδών θα
ανέρχεται  στο  ποσό  των  ……………………………………………  Ευρώ
(………………. €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αναγράφεται στην
οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-
Οικονομική Προσφορά  στη 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 200 του Ν.4412/2016 (φεκ 147/Α/8.8.2016). 

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  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών,  Λογισμικού,  Ανταλλακτικών  και
Περιφερειακών  Συσκευών  Η/Υ,  Αναλωσίμων  και  Επίπλων  για  τις  ανάγκες  του
Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού 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  ειδών θα  γίνει  σύμφωνα  με  το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα
του  Αναδόχου  επιβάλλονται  κυρώσεις  σύμφωνα  με  το  ν.  4412/8.8.2016  (ΦΕΚ
147/Α/8.8.2016).

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 Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων

Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Τσούλος

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, 26-10-2016

Αρ πρωτ.: 9176

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2710 / 372107, 2710/372104

Fax: 2710 / 372108

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 

                         Κωνσταντίνος Καρβέλας

e-mail: vtsokou@uop.gr, dinoskar@uop.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.8/ 2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.6/11.10.2016 Απόφαση
της Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ω6ΔΞ469Β7Δ-ΔΝ9)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τον υπ’ αριθμ. 08./2016 Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο «Την προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,  Λογισμικού,  Ανταλλακτικών  και  Περιφερειακών  Συσκευών  Η/Υ,
Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». 

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  έως  του  ποσού  των  δέκα  επτά  χιλιάδων
εξακοσίων εξήντα ευρώ και ενός λεπτού (17.660,01€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.[CPV: 48461000-7: Πακέτα αναλυτικού λογισμικού ή λογισμικού προβλέψεων,

CPV: 30213100-6: Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές,

CPV: 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
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CPV: 30231000-7: Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

CPV: 30125110-5: Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας,

CPV: 30125120-8: Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές,

CPV: 39141300-5: Ερμάρια].

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  11-11-2016  ημέρα
Παρασκευή  και  ώρα  11.00  στα  γραφεία  της Σχολής  Επιστημών  Ανθρώπινης
Κίνησης  & Ποιότητας  Ζωής   -  Τμήμα  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού -
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  11-11-2016  ημέρα
Παρασκευή και  ώρα  10.00  στο  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  Σχολή Επιστημών
Ανθρώπινης  Κίνησης  &  Ποιότητας  Ζωής   -  Τμήμα  Οργάνωσης  και  Διαχείρισης
Αθλητισμού  - 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   θα  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.  

O Αναπληρωτής Πρύτανη

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων Τεχνολογιών

Αν. Καθηγητής, Γεώργιος Τσούλος
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