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ΠΡΟΣ:
κάθε ενδιαφερόμενο

                
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                                                                       
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος
Canon iR5065 για το τμήμα Ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
στη Σπάρτη» 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. το υπ΄ αρίθμ. 377/06-04-2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:22REQ010485297) με θέμα

την  επισκευή  φωτοτυπικού  μηχανήματος  Canon  iR5065  για  το  τμήμα  Ψηφιακών
συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη

2. την  υπ΄  αρίθμ.  2/10-05-2022  Απόφαση  έγκρισης  σκοπιμότητας  πραγματοποίησης
δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικ. Έτους 2022
με ΑΔΑ: ΨΖ3Π469Β7Δ-ΔΒΨ

3. την  υπ΄  αρίθμ.  3428/12-05-2022  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με
ΑΔΑΜ:22REQ010542156 και ΑΔΑ: 6ΑΝΛ469Β7Δ-5ΤΒ

4. την  υπ΄  αρίθμ.  351/30-03-2022  έρευνα  αγοράς  που  διενεργήθηκε  από  το  τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας 

5. το  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 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο
της παρούσας να υποβάλει προσφορά γα την επισκευή ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος
Canon iR5065 για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχει έδρα στη Σπάρτη. 
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Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται έως του ποσού των διακοσίων σαράντα
ένα  ευρώ  και  ενενήντα  τριών  λεπτών  (241,93€)  άνευ  Φ.Π.Α.  24%,  ήτοι τριακοσίων  ευρώ
(300,00€)  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  24%  και  παρουσιάζεται
παρακάτω:

Ανάλυση εγκατάστασης – μετάβασης 

Α/Α Είδος / Περιγραφή Ποσότητα Τόπος παράδοσης 

1 Επισκευή φωτοτυπικού 
μηχανήματος Canon iR5065

1 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, κτίριο 
Βαλιώτη, περιοχή Κλαδά, ΤΚ. 23100, 
Σπάρτη

Κόστος άνευ ΦΠΑ 24% 241,93

ΦΠΑ 24% 58,07

Κόστος συμπ/νου ΦΠΑ 24% 300,00

Η  δαπάνη  καλύπτεται  από  τον  Κωδικό  0887  “Συντήρηση  και  επισκευή  λοιπών
μηχανημάτων” του Τακτικού Προϋπολογισμού  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (cpv :
50313100-3 Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων)
Η ισχύς της προσφοράς είναι για 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 
Η εκτέλεση δαπάνης πρέπει να έχει  ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15)  ημερών από την
Απόφαση Ανάθεσης.  

Ο συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας, πρέπει να υποβάλει  έγγραφη προσφορά στην
παρακάτω διεύθυνση:  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας (γραφείο Α3)
τέρμα Καραϊσκάκη, Β’ κτίριο ΟΑΕΔ
Τ.Κ 22131, Τρίπολη
Εmail: vtsokou@uop.gr, asalourou@uop.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 23/05/2022 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 τους συμμετέχοντες :
1. Υπεύθυνη δήλωση (από νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας ) όπου αναγράφει τα εξής :
α. Πληρώ τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και
τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα





β. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πχ. έναρξη επιχείρησης,  καταστατικό)
5.Οικονομική  προσφορά  όπου  θα  συμπληρώνεται  σύμφωνα  με  το  συν-νο  υπόδειγμα  -
Παράρτημα Α’ 

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  χρηματικό  ένταλμα  κατόπιν  έκδοσης  σχετικών
παραστατικών-δικαιολογητικά  πληρωμής,  πρωτοκόλλου  παραλαβής  από  την  αρμόδια
επιτροπή παραλαβής  και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

καθηγητής  Αθανάσιος Κατσής 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επισκευή ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος Canon iR5065

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Kόστος άνευ ΦΠΑ 
24%

1 Επισκευή φωτοτυπικού 
μηχανήματος Canon iR5065

1

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Αριθμητικώς:  ………..€

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ

                                                                             Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα 
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