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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372134 
Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, 
Ματσιακάς Δημήτριος, 
 e-mail: vtsokou@uop.gr, d.matsiakas@uop.gr 
              

 
                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 9276 

Τρίπολη,  16/11/2022 
 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
               
           

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 350 ΚΟΥΤΙΑ ΜΑΣΚΕΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 300 ΚΟΥΤΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Έχοντας υπόψη : 

Α)Το υπ΄αριθ. 228/18-10-2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής με ΑΔΑΜ: 
22REQ011549752 που αφορούν την παραπάνω προμήθεια 

Β)Την υπ’αρίθμ. 8892/07-11-2022 Απόφαση Πρύτανη περί έγκρισης σκοπιμότητας 
πραγματοποίησης δαπάνης  με ΑΔΑ: 67ΚΗ469Β7Δ-ΕΕ4. 

Γ)Την υπ΄αριθ.   546/9-11-2022 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης με ΑΔΑΜ : 22REQ011567807         και 
ΑΔΑ: 6ΘΧΩ469Β7Δ-25Κ 

Δ)Τον Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών 
&Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
Ε)Την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από την Νοσηλευτική 
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ΣΤ) Το από 18/10/22 με ΑΠ 236 έγγραφο του Τμήματος Νοσηλευτικής προς την Δνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την προαναφερόμενη 
προμήθεια, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στους πίνακες που 
ακολουθούν. Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να είναι για το σύνολο των ειδών. 

CPV: 33140000-3    μάσκες χειρουργικές 

CPV: 18424300-0    γάντια νιτριλίου μίας χρήσης 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

Είδος  Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές Ποσότητα 

(τεμάχια) 

Τόπος 
Παράδοσης  

Μάσκες μίας χρήσης 
χειρουργικές 

-- 350 κουτιά   
( 50 τεμάχια 
ανά κουτί) 

Τμήμα 
Νοσηλευτικής 

Γάντια νιτριλίου Μέγεθος small- no latex χωρίς πούδρα 100 κουτιά   
( 100 
τεμάχια ανά 
κουτί) 

Τμήμα 
Νοσηλευτικής 

Γάντια νιτριλίου Μέγεθος medium- no latex χωρίς πούδρα 130 κουτιά   
( 100 
τεμάχια ανά 
κουτί) 

Τμήμα 
Νοσηλευτικής 

Γάντια νιτριλίου Μέγεθος large- no latex χωρίς πούδρα 70 κουτιά    
( 100 
τεμάχια ανά 
κουτί) 

Τμήμα 
Νοσηλευτικής 

 
 
 
 

Υπογραφή και σφραγίδα συμμετέχοντα 
 

Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
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Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας ανέρχεται συνολικά έως του ποσού των 2.845,57€ 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 6%, ήτοι 2.684,50€ μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 6%. Αναλυτικά για τις μάσκες το 
προϋπολογισθέν ποσό είναι έως 1.277,50€ χωρίς ΦΠΑ 6% και για τα γάντια έως 1.407€ χωρίς 
ΦΠΑ 6%. 

 
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  
Η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και 2 μήνες ήτοι 
εξήντα ημέρες από την ανάθεση της υπηρεσίας(οριστική παραλαβή). 
 
Ο συμμετέχοντας στα πλαίσια της παρούσας,  πρέπει να υποβάλλει έγγραφη προσφορά σε  
φάκελο στα πλαίσια της 9276/16-11-2022 Πρόσκλησης που αφορά την παραπάνω  
προμήθεια, στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού  
Τέρμα Καραΐσκάκη (Β’ Κτίριο ΟΑΕΔ) 
Τ.Κ 22131, Τρίπολη 

Αρμόδιος : Τσώκου Βασιλική, Ματσιακάς Δημήτριος τηλ επικοινωνίας:2710/372111-372134 
 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς/ων είναι η 24/11/2022 και ώρα 14:00μμ.  
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 υποβάλλεται  από τον 
συμμετέχοντα : 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση πρωτότυπα υπογεγραμμένη και με σφραγίδα (από νόμιμο 
εκπρόσωπο εταιρείας) όπου αναγράφει τα εξής : 
 

α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με  τον 
παραπάνω πίνακα  
β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των των 
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 
 

 
2.  Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί 

ισχύουσας εκπροσώπησης και περί μη μεταβολών,  έναρξη επιχείρησης για 
ατομική )  

3. Φορολογική ενημερότητα 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
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Επιπλέον υποβάλλεται :  
 

5. Οικονομική προσφορά όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συν-νο υπόδειγμα 
(του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ). 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

                       

                                                       Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα  

 
Παρακαλούμε τα παραπάνω δικαιολογητικά να μας αποσταλούν στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού, Τμήμα Προμηθειών, τέρμα Καραΐσκάκη, Β’ 
Κτίριο ΟΑΕΔ, Τρίπολη ΤΚ 22 131, γραφείο Α3.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ:1311-προμήθεια υγειονομικού υλικού, του Τακτικού 
Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης σχετικών 
παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωμής, πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης από την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής-καλής εκτέλεσης( απόφαση Συγκλήτου 19/11-3-2022 με ΑΔΑ 
ΨΥΑΚ469Β7Δ-ΝΒ6) των αντίστοιχων εμπλεκόμενων τμημάτων  και σύμφωνα με το άρθρο 200 
του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις καθώς και τα έξοδα 
μεταφοράς και παράδοσης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση. 

 

Ο Πρύτανης 

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής 

 ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Τιμή 
μονάδος  

άνευ ΦΠΑ 
…. % 

Κόστος  άνευ 
ΦΠΑ  ….% 

1  Όπως  
περιγράφονται  
παραπάνω 

   

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 
Αριθμητικώς:  ………..€ 

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ 
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