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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ στο ΚΗΜΔΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Α.Φ.Μ.: 099727226 

Δ.Ο.Υ. : ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας 

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1,  

Τ.Κ. 26334 ΠΑΤΡΑ 

Πληροφορίες: Ελένη Νταμάτη 

E-mail: edamati@uop.gr 

Τηλ.:2610 369420 

                     

 Πάτρα:   22-06-2022  

                                                                                                        Αρ. Πρωτ.:4704    

 

ΠΡΟΣ : ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικού για την περιοδική συντήρηση 

φωτοτυπικού RICOH MP 2000 για τις ανάγκες της γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Πανεπιστημιακή 

Μονάδα της Πάτρας», προυπολογιζόμενου κόστους δαπάνης 670,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α..   

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

Έχοντας υπόψη: 

1) 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 μέχρι σήμερα 

2) Τον Ν. 4782/2021(Φ.Ε.Κ. 36/Β΄/9-3-21), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

3) Το υπ΄ αριθμ. 863/31-05-2022 διαβιβαστικό Αποσπάσματος Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 

09/2022 (θέμα 3Α) Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών, που αφορά στην «Περιοδική συντήρηση του φωτοαντιγραφικού της 

γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  της Σχολής Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Πάτρας»   
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4) Το αριθμ. πρωτ. 4448/15-06-2022 πρωτογενές οικονομικό αίτημα του Περιφερειακού 

Τμήματος Πάτρας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με την  «Προμήθεια 

ανταλλακτικού και εργασία τεχνικού για την περιοδική συντήρηση RICOH MP 2000 για τις  

ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Πάτρας», ΑΔΑΜ: 22REQ010748138.  

5) Την αριθμ. 1/20-06-2022 Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, Συνεδρίαση 88η με ΑΔΑ: 6ΦΚ6469Β7Δ-12Ι. 

6) Το γεγονός ότι το ύψος της ανωτέρω δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της 

πίστωσης 

7) Την αριθμ. πρωτ. 4631/21-06-2022 (α/α ΑΑΥ 330/21-06-2022) Απόφαση Ανάληψης 

δαπάνης με ΑΔΑ:6534469Β7Δ-ΜΓΗ, ΑΔΑΜ: 22REQ010778729 

8) Την έρευνα αγοράς που προηγήθηκε της παρούσης  

 

Καλεί την ΠΑΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ,  που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσας, να υποβάλλει προσφορά για την «Προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία τεχνικού 

για την περιοδική συντήρηση RICOH MP 2000 για τις  ανάγκες της Γραμματείας του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην 

Πανεπιστημιακή Μονάδα της». 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Η δαπάνη για την «Προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία τεχνικού για την περιοδική 

συντήρηση RICOH MP 2000 για τις  ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Πάτρας» 

ανέρχεται έως του ποσού των 540,32€  ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 670,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και 

παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

για την «Προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία τεχνικού για την περιοδική συντήρηση 

RICOH MP 2000 για τις  ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Πάτρας». 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

 

 
CPV-Περιγραφή 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΣΥΝ. 
ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
 

24 % 
ΦΠΑ 

 

ΣΥΝ. ΠΡΟΥΠ/ΝΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

 

1. Photoconduct
or Unit  

30125000-1 

’’Μέρη και εξαρτήματα 

φωτοαντιγραφικών 

συσκευών’’ 

 

 

 

2 

 

500,00 

 

120,00 

 

620,00 

2. Εργασία 
Τεχνικού  

50313100-3 

“Υπηρεσίες επισκευής 

φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων” 

1 40,32 9,68 50,00 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 540,32  

 Σύνολο με ΦΠΑ 670,00  

 

Για αυτοψία του μηχανήματος και περαιτέρω συνεννοήσεις θα επικοινωνήσετε με την 

γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων  Μηχανικών, e-mai: mech-secr@uop.gr 

Η εν λόγω  δαπάνη καλύπτεται από τον παρακάτω ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2022: 0000-0800-0880, 0887 με τίτλο, 

«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».  

Η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.  

Η παράδοση των ειδών και η εκτέλεση της επισκευής  θα ολοκληρωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες 

ήτοι εξήντα ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ανάθεσης. 

Ο συμμετέχων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα υποβάλλει έγγραφη προσφορά σε 

σφραγισμένο φάκελο (που θα αναγράφεται στο εξωτερικό του φακέλου ο τίτλος της 

προμήθειας και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) στην παρακάτω 

διεύθυνση:  

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι 

Τ.Κ 26334, Πάτρα 

Αρμόδια: Ελένη Νταμάτη, τηλ. επικοινωνίας: 2610 369420, e-mail: edamati@uop.gr  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς  είναι η 30-06-2022, ημέρα Πέμπτη  και  

ώρα 13:00.  
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Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει: 

1. 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, Υπεύθυνη 

δήλωση (από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) που θα αναγράφει τα εξής: 

α. Πληρώ τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

τους σχετικούς όρους τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα  

β. η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επομένη της 

διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

 γ. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 και  

δ. Δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της επισκευής εφόσον 

επιλεγώ  

 

2. Οικονομική προσφορά, όπου θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα του Παραρτήματος  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

                                                                            Υπογραφή /σφραγίδα συμμετέχοντα  

 

 

 

 

«Προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία τεχνικού για την περιοδική συντήρηση RICOH MP 2000 

για τις  ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Πάτρας». 

Α/Α ΕΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή χωρίς ΦΠΑ …. % 
Τιμή με ΦΠΑ  

….% 

     

     

     

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ Αριθμητικώς:  ………..€ 

Ολογράφως:   ………………………. Ευρώ 
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Παραλαβή-Παράδοση 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια είδος και να εκτελέσει την επισκευή 

του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος RICOH MP 2000, που βρίσκεται στη Γραμματεία του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην 

Πανεπιστημιακή Μονάδα της Πάτρας.  

Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα κατόπιν έκδοσης των σχετικών 

παραστατικών-δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον 

ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. 

 

Ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

Αθανάσιος Κατσής, Καθηγητής 
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