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                                                                         ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΑΣΡΑ  

Πιεροθορίες: Διέλε Νηακάηε   

Σει. : 2610 369416 

E-mail: edamati@uop.gr 

 Αρ. Πρωη.:  5073/14-07-2021

    

   Πάηρα: 14-07-2021 

 

ΠΡΟ : KONICAMINOLTA 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΔΛΛΑ  

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Δ. 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΔΜΑ : Τπηπεζίερ αποζύνδεζηρ και επαναζύνδεζηρ θυηοηςπικού μησανήμαηορ KONICA 

MINOLTA bizhub 650i με serial number AC74021000017 για ηιρ ανάγκερ μεηεγκαηάζηαζηρ 

ηος Πεπιθεπειακού ημήμαηορ Πάηπαρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού  ηος 

Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος, εκηιμώμενος ποζού 74,40€ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 

Σο Πεπιθεπειακό Σμήμα Πάηπαρ ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος,  

Έσονηαρ ςπότη : 

1) Σιρ διαηάξειρ ηος ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», όπυρ ηποποποιήθηκε 

και ιζσύει μέσπι ζήμεπα. 

 

2) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν.4782/2021 (Σεύσορ Α’ ΦΔΚ  36/09-03-2021)  «Δκζςγσπονιζμόρ, 

απλοποίηζη και αναμόπθυζη ηος πςθμιζηικού πλαιζίος ηυν δημοζίυν ζςμβάζευν, 

ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ ηομείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ 

διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ και ηην ςγεία».   

 

3) Σο ςπ΄απιθμ. 3712/02-06-2021 ππυηογενέρ αίηημα ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ με ΑΓΑΜ: 

21REQ008885648 πος αθοπά ζε Τπηπεζίερ αποζύνδεζηρ και επαναζύνδεζηρ θυηοηςπικού 

μησανήμαηορ KONICA MINOLTA bizhub 650i με serial number AC74021000017 για ηιρ 

ανάγκερ μεηεγκαηάζηαζηρ ηος Πεπιθεπειακού ημήμαηορ Πάηπαρ ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Ανθπώπινος Γςναμικού  ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος 

4)  Σην ςπ΄ απιθμ. 3882/07-06-2021 Απόθαζη Ανάλητηρ δαπάνηρ (ΑΑΤ 214/07-06-2021)  

με ΑΓΑ: Ψ0Δ5469Β7Γ-ΩΘΓ, ΑΓΑΜ: 21REQ008886737.  

5) Σην απιθμ. 1/07-06-2021 Απόθαζη 66
ηρ

 ςνεδπίαζηρ ςγκλήηος Πανεπιζηημίος 

Πελοποννήζος, ζκοπιμόηηηαρ ππαγμαηοποίηζηρ δαπανών ηακηικού πποϋπολογιζμού οικ. 

έηοςρ 2021, ΑΓΑ: 61ΚΒ469Β7Γ-8Σ0. 

6)  Σο γεγονόρ όηι ηο ύτορ ηηρ ανυηέπυ δαπάνηρ είναι ενηόρ ηος διαθέζιμος ποζοζηού ηηρ 

πίζηυζηρ.  

7) Σο γεγονόρ όηι ηο θυηοηςπικό μησάνημα KONICA MINOLTA bizhub 650i με serial 

number AC74021000017, αγοπάζηηκε από ηην εηαιπεία Konica Minolta Επιχειρηματικέσ 
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Λύςεισ Ελλάσ Μονοπρόςωπη Α.Ε., ςφμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10054/19-11-2020 
ςύμβαςη, ΑΔΑΜ:20SYMV007679066. 
 

Καλεί ηην ενδιαθεπόμενη  εηαιπεία πος δπαζηηπιοποιείηαι  επαγγελμαηικά ζηο ανηικείμενο 

ηηρ παπούζαρ, να ςποβάλλει πποζθοπά για ηιρ Τπηπεζίερ αποζύνδεζηρ και επαναζύνδεζηρ 

θυηοηςπικού μησανήμαηορ KONICA MINOLTA bizhub 650i με serial number 

AC74021000017 για ηιρ ανάγκερ μεηεγκαηάζηαζηρ ηος Πεπιθεπειακού ημήμαηορ Πάηπαρ ηηρ 

Γιεύθςνζηρ Ανθπώπινος Γςναμικού  ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος, εκηιμώμενηρ 

δαπάνηρ 74,40€ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.. 

Σο κπιηήπιο επιλογήρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά 

αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ(σαμηλόηεπη ηιμή).  

Η ηηκή ηες παροτής σπερεζηώλ όπως παροσζηάδεηαη παραθάηω, ανέπσεηαι έυρ ηος ποζού 

ηυν60,00€ μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. 24%, ήηοι74,40€ 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. 24%. 

 

α/α 

Περηγραθή  Ποζόηεηα Σόπος εθηέιεζες 

σπερεζίας 

1 

Τπηπεζίερ αποζύνδεζηρ και 

επαναζύνδεζηρ θυηοηςπικού 

μησανήμαηορ KONICA MINOLTA 

bizhub 650i με serial number 

AC74021000017 

1 

Πεπιθεπειακό Σμήμα  

Πάηπαρ ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Ανθπώπινος Γςναμικού  

ηος Πανεπιζηημίος 

Πελοποννήζος 

 

Η εκηέλεζη ηυν ανυηέπυ ςπηπεζιών θα ππαγμαηοποιηθεί ζύμθυνα με ηιρ οδηγίερ ηηρ 

Αναθέηοςζαρ Απσήρ.  

 

Η ιζσύρ ηηρ πποζθοπάρ είναι για 90 ημέπερ από ηην ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπάρ.  

 

Ο ζςμμεηέσυν ζηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ, μποπεί να ςποβάλλει έγγραθε προζθορά ζε 

ζθπαγιζμένο θάκελο (πος θα αναγπάθεηαι ζηο εξυηεπικό ηος θακέλος ο ηίηλορ ηηρ 

ππομήθειαρ-ςπηπεζίαρ) ζηην παπακάηυ διεύθςνζη:  

 

Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος  

Γ/νζη Οικονομικών Τπηπεζιών 

Πεπιθεπειακό Σμήμα Πάηπαρ 

Γιεύθςνζη: Μεγάλος Αλεξάνδπος 1, Κοςκούλι 

Σ.Κ 26334, Πάηπα 

 

Απμόδιορ : Δλένη Νηαμάηη, ηηλ. επικοινυνίαρ : 2610 369416, email: edamati@uop.gr 

 

Δναλλακηική πποζθοπά δεν γίνεηαι δεκηή.  

 

Καηαιεθηηθή εκεροκελία σποβοιής προζθοράς/ωλ είλαη ε 23-07-2021, εκέρα 

Παραζθεσή θαη ώρα 13:00. 

Ππορ απόδειξη ηηρ μη ζςνδπομήρ ηυν λόγυν αποκλειζμού από διαδικαζίερ ζύνατηρ 

δημοζίυν ζςμβάζευν ηυν παπ.1 και 2 ηος άπθπος 73 και 74 ηος Ν.4412/2016 σποβάιιεηαη  

από ηολ ζσκκεηέτοληα : 

 

1. Τπεύζσλε δήιωζε (από νόμιμο εκππόζυπο εηαιπείαρ ) όπος αναγπάθει ηα εξήρ : 

 

α. Πληπώ ηιρ πποδιαγπαθέρ ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ και ηοςρ 

ζσεηικούρ όποςρ ηοςρ οποίοςρ αποδέσομαι πλήπυρ και ανεπιθύλακηα ζύμθυνα με ηον 

παπαπάνυ πίνακα.  
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β. Γεν ζςνηπέσοςν λόγοι αποκλειζμού από διαδικαζίερ ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν ηυν 

άπθπυν 73 και 74 ηος Ν. 4412/2016, η ζςμμεηοσή μος δε δημιοςπγεί καηάζηαζη ζύγκποςζηρ 

ζςμθεπόνηυν καηά ηα πποβλεπόμενα ζηο άπθπο 24 ηος Ν. 4412/2016 και δεν έσυ αθεηήζει 

ηιρ ςποσπεώζειρ πος πποβλέπονηαι ζηην παπ. 2 ηος άπθπος 18 ηος Ν. 4412/2016 και  

γ. Λαμβάνυ ηα καηάλληλα μέηπα για να διαθςλάξυ ηην εμπιζηεςηικόηηηα ηυν πληποθοπιών 

εθόζον έσοςν σαπακηηπιζηεί υρ ηέηοιερ.  

 

Δπιπλέον ςποβάλλεηαι :  

 

2. Οηθολοκηθή προζθορά όπος θα ζςμπληπώνεηαι ζύμθυνα με ηο ζςν-νο 

ςπόδειγμα (ηος ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α). 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

                                                                             Τπογπαθή /ζθπαγίδα ζςμμεηέσονηα  

 

Η δαπάνη θα βαπύνει ηον ΚΑΔ: 0887 με ηίηλο  ¨ςνηήπηζη και επιζκεςή λοιπών μησανημάηυν, ηος 

Σακηικού Πποϋπολογιζμού ηος Πανεπιζηημίος Πελοποννήζος, οικονομικού έηοςρ 2021, (CPV: 

50313200-4 ¨ ςπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ θυηοανηιγπαθικών μησανημάηυν’). 

Η πληπυμή ηος αναδόσος θα γίνει με σπημαηικό ένηαλμα καηόπιν έκδοζηρ ζσεηικών παπαζηαηικών-

δικαιολογηηικά πληπυμήρ, ππυηοκόλλος παπαλαβήρ από ηην απμόδια επιηποπή παπαλαβήρ  και ζύμθυνα 

με ηο άπθπο 200 ηος Ν.4412/2016 όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει. Σον ανάδοσο βαπύνοςν οι εκάζηοηε 

νόμιμερ κπαηήζειρ. 

Ο ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ Οικονομικών, 

Προγραμματισμού &Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας 

Τπερεζίες αποζύλδεζες θαη επαλαζύλδεζες θωηοησπηθού κεταλήκαηος KONICA MINOLTA 

bizhub 650i κε serial number AC74021000017 γηα ηης αλάγθες κεηεγθαηάζηαζες ηοσ Περηθερεηαθού 

ηκήκαηος Πάηρας ηες Γηεύζσλζες Αλζρώπηλοσ Γσλακηθού  ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Πειοπολλήζοσ 

α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ  
Σιμή συπίρ 

ΦΠΑ … % 

Σιμή με ΦΠΑ  

….% 

1 

Τπηπεζίερ αποζύνδεζηρ και 

επαναζύνδεζηρ θυηοηςπικού 

μησανήμαηορ KONICA MINOLTA 

bizhub 650i με serial number 

AC74021000017 

1 

  

 
    

ΣΙΜΗ  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΤ ΦΠΑ Αρηζκεηηθώς:  ………..€ 

Οιογράθως:   ………………………. Δσρώ 
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