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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποβολής σφραγισμένων προσφορών για την
«Προμήθεια Αναγεννήσεων Στηλών Απιονισμού»
Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών ενδιαφέρεται για την Προμήθεια Αναγεννήσεων Στηλών
Απιονισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ημερομηνία 20/07/2018 Ημέρα: Παρασκευή

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ώρα:15:00
Κεντρικό Πρωτόκολλο Πανεπιστημίου Πατρών –

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κτίριο Α΄ Διοίκησης, Ισόγειο - Πανεπιστημιούπολη
Πατρών – Ρίο, 26504

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
Κ.Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

42910000-8
ΤΠ 4121ΑΣΤ
4.786,00 € μη συμπ. ΦΠΑ
5.934,64 € συμπ. ΦΠΑ 24%
120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των
προσφορών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού
και μέχρι 31/12/2018
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ΑΔΑ: Ω9Ρ4469Β7Θ-ΨΜΑ
λαμβάνοντας υπόψη:
Το Ν. 4009/2011(ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012,
το Ν. 4115/2013 και το Ν. 4132/2013.
•
Το Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
•
Το Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης»
•
Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ΄αριθ.:
54/22377/29.09.2015 (ΦΕΚ 703/30.09.2015, τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) συνεδρίαση περί του: «Διορισμός
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 728/14.10.2015) καθώς
και την Διαπιστωτική πράξη διορισμού της Πρυτάνεως με ΑΔΑ: ΩΕ3Μ465ΦΘ3-Η4Ο.
•
Το ΦΕΚ 2277/21-10-15 τ.Β «Ορισμός Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών,
καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης της πρυτάνεως και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους
Αναπληρωτές Πρυτάνεως».
•
Το ΦΕΚ 2115/08-07-2016 τ. Β «Σύσταση εσωτερικού οργάνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών με
τίτλο «Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Πατρών»
•
Το ΦΕΚ 3643/11-11-2016 τ. Β’ περί «Τροποποίησης της απόφασης περί του ορισμού των
Αναπληρωτών Πρυτάνεως, καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως και ανάθεσης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως, σύμφωνα με τις τροποποιητικές πράξεις της
Πρυτάνεως του Ιδρύματος, μετά την έγκριση της απόφασης της για απαλλαγή του Καθηγητή Χρήστου
Παναγιωτακόπουλου από την ιδιότητα του Αναπληρωτή Πρυτάνεως, λόγω παραιτήσεως»
•
Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
•
Το Π.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
204/19.7.1974), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•
Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 τ. Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
•
Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
•
Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
•
Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
•
Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
•
Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
•
Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία».
•
Την υπ΄ αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
•
Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
•
Την υπ΄ αρ. πρωτ. Π.Π. 831/22828/11-07-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Πρυτάνεως
•
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Οικονομικών, Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων περί έγκρισης διενέργειας Διαδικασίας
Προσκλησης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Αναγεννήσεων Στηλών Απιονισμού»
• Την υπ΄αρ. πρωτ. Π.Π. 135/23-02-2018 "Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης"
(ΑΔΑΜ : 18REQ003016694).
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά μέχρι τις 20/07/2018 και ώρα
15:00.
1. Αντικείμενο υπηρεσίας
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την «Προμήθεια
Αναγεννήσεων Στηλών Απιονισμού».
2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των
προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ
(αρ. πρωτ. ……………………………………… πρόσκληση υποβολής)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ./ Fax:
Εmail:

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από το Πρωτόκολλο».
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00 στο Κεντρικό
Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, ΤΚ 26 504).
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:
1.
Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2.
Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του
Πανεπιστημίου Πατρών. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί πριν
ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

2.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
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α) Την Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων, η οποία θα αναφέρει αναλυτικά όσα προβλέπονται
στο Παράρτημα Α της παρούσας, με όλες τις σελίδες αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο
εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.
β) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας), σε δύο αντίτυπα, με
όλες τις σελίδες αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του
προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα
με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).
Διευκρίνιση:
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση:
 φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
 αφορά τους παρακάτω:
Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
 είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος,
που συμμετέχει σε αυτήν.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.
Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες,
κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί
από τον προσφέροντα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν
ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.
Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω
διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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3.

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.

Οικονομική προσφορά

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
B), σε πρωτότυπο και αντίγραφο, συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα (με μονογραφή ανά
φύλλο, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα φύλλα) και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους
φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας ενός,
περισσοτέρων ή όλων των υπό προμήθεια ειδών.
Στην τιμή κατηγορίας χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα
Φ.Π.Α..
Επιτρέπονται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνονται για τη σύγκριση των προσφορών.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να μην υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό που αναγράφεται στο παράρτημα Α΄.
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
η Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο
102 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
5.

Λόγοι απόρριψης προσφορών

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής
της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται
τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
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Επίσης απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 .
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
Τέλος απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
6.

Αξιολόγηση προσφορών- ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση
γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την
επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες
δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
7.

Παρακολούθηση της σύμβασης – Παραλαβή, Παράδοση υλικών

Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, της
παραγράφου 11β του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
συντάσσεται από την επιτροπή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.
Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη
χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά
περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να
απορριφθεί.
Τόπος – Χρόνος παράδοσης των υλικών
Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται είτε ολικά είτε τμηματικά. Η παράδοση όλων των ειδών θα
γίνεται στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων και των Οριζόντιων Δομών του Π.Π. (στην πόλη της
Πάτρας και του Αγρινίου), μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα/Δομή. Για κάθε Τμήμα ή
Δομή, θα ορισθεί Υπεύθυνος παραλαβής από το Πανεπιστήμιο, και θα ενημερωθούν οι
προμηθευτές, εγκαίρως κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι λεπτομέρειες για τον τόπο και χρόνο
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παράδοσης των ειδών ανά κατηγορία προδιαγράφονται στο Παράρτημα Α - ΕΙΔΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της παρούσας.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της
αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή
άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207
του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

8.
Κυρώσεις- Απόρριψη συμβατικών υλικών - Ποινικές Ρήτρες-Κήρυξη οικονομικού φορέα
έκπτωτου
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 4412/2016,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.
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Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο
δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου
με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο
προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην
καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν
από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση
που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Ποινικές ρήτρες
Αν η προμήθεια παρασχεθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
αναδόχου έκπτωτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 203 (Κήρυξη οικονομικού φορέα
έκπτωτου) και 204 (Ανωτέρα βία) του Ν. 4412/16.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του αναδόχου εκπτώτου και την
κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει, σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία, την αποκατάσταση κάθε ζημίας της, την οποία έχει υποστεί από την
εκπρόθεσμη ή μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος
από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) εφόσον δεν προσέλθει να υπογράψει το
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, β) σε περίπτωση δημόσιας
σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016.
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9.

Χρηματοδότηση της Σύμβασης-Πληρωμή αναδόχου, Φόροι, Κρατήσεις

Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών (από τον ΚΑΕ 4121ΑΣΤ).

Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να γίνεται τμηματικά από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής με
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής είναι:
1.
Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής το οποίο συντάσσεται από αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής της Αρχής.
2.
Τιμολόγιο του προμηθευτή, στο οποίο αναγράφεται ο Αρ. πρωτ. της σύμβασης
3.
Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
4.
Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
5.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Κρατήσεις – Φόροι
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Οι νόμιμες κρατήσεις είναι οι εξής:
0,06% υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με την §7 του άρθρου 375, Ν.4412
(Αντικατάσταση του άρθρου 4 § Ν.4013/2011).
3%χαρτόσημο επί της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.
4013/2011.
20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4013/2011.
0,06% υπέρ της ενιαίας αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών βάση της ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ
969/Β/22-03-2017).
3% χαρτόσημο επί της ΑΕΠΠ, βάση της ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).
20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου, βάση της ΚΥΑ 1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017),
Άρθρο 350 του Ν. 4412.
Φόρος 4% για προμήθεια βάση του άρθρου 64 ΠΟΛ>1120/2014 (ερμην. του 4172/13.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προμηθευτής
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πάτρα.
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11.Ειδικοί όροι
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι
δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής και συμφωνία του αναδόχου μέχρι το 50% αυτής πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου .

Πάτρα, 12/07/ 2018
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών,
Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων

Χρήστος Ι. Μπούρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΜΗ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ
ΑΠΙΟΝΙΣΜΟ
Υ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ

1

ZALION 604

2

ZALION 1204

3

ZALION 2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στήλη
παραγωγής
απιονισμένο
υ νερού με
δυνατότητα
παραγωγής
600 λίτρων
και
λειτουργία με
την πίεση του
δικτύου
ύδρευσης
Στήλη
παραγωγής
απιονισμένο
υ νερού με
δυνατότητα
παραγωγής
1200 λίτρων
και
λειτουργία με
την πίεση του
δικτύου
ύδρευσης
Στήλη
παραγωγής
απιονισμένο
υ νερού με
δυνατότητα
παραγωγής
2000 λίτρων
και
λειτουργία με
την πίεση του
δικτύου
ύδρευσης

Κόστος
αναγέννηση
ς και
μεταφορικά
ανά στήλη
σε €
(χωρίς ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩ
Ν στηλών για το
2018
(εκτιμώμενος)

69,00

7

483,00

98,00

8

784,00

106,00

32

3392,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ
Α ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

12

1

4

8
2
1

2

8

1
1

14

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

127,00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ
Χ

Στήλη
παραγωγής
απιονισμένο
υ νερού

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

PU2005

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

4

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω9Ρ4469Β7Θ-ΨΜΑ

1
127,00

ΣΥΝΟΛΟ
4.786,00

ΣΥΝΟΛΟ με
ΦΠΑ 24%
5.934,64

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ /ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΜΗ

5
7

1
8

32

1
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.786,00 €
Φ.Π.Α. : 1.148,64 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ 24%: 5.934,64 €
CPV: 42910000-8
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού και μέχρι
31/12/2018
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ: Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 4121ΑΣΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι ποσότητες των αναγεννήσεων στηλών απιονισμού είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί
κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Τμημάτων & Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών, με βάση την
κατανάλωση αντίστοιχων υλικών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση
να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν
επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.
ΣΤΗΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
H παραλαβή - αναγέννηση - παράδοση των στηλών παραγωγής απιονισμένου νερού θα γίνεται
τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Εργαστηρίων στις Δομές και στα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Πατρών στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο και στις εγκαταστάσεις του Π.Π. στο
Αγρίνιο.
Η παραλαβή και παράδοση των στηλών θα γίνεται στο κάθε Εργαστήριο εντός 20 ημερών από
την παραγγελία.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους Αναδόχους.
Σε περίπτωση που στήλη ή στήλες παραγωγής απιονισμένου νερού παράγουν απιονισμένο
νερό κακής ποιότητας που επιβεβαιώνεται με κατάλληλες χημικές αναλύσεις, ο προμηθευτής
οφείλει να παραλάβει την αντίστοιχη στήλη ή στήλες και να αποκαταστήσει την καλή λειτουργία
τους ακόμα και μετά τη λήξη της Σύμβασης. Εάν η καλή λειτουργία των στηλών απιονισμένου
νερού δεν αποκατασταθεί τότε το Πανεπιστήμιο Πατρών μπορεί να διακόψει μονομερώς την σύμβαση
με τον ανάδοχο.
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Σε περίπτωση που στήλη ή στήλες παραγωγής απιονισμένου νερού παράγουν απιονισμένο
νερό αλλά η πραγματική παραγόμενη ποσότητα διαφέρει πολύ από τη θεωρητική ποσότητα που
μπορεί να παράξει η στήλη, ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει το Πανεπιστήμιο χωρίς χρέωση
αριθμό στηλών ώστε να καλυφθεί η θεωρητική παραγόμενη ποσότητα απιονισμένου νερού της
στήλης.
Οι ποσότητες των αερίων & αναγεννήσεων στηλών απιονισμού είναι ενδεικτικές και έχουν
προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Τμημάτων & Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών,
με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων υλικών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει
υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο
δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κατοίκου . . . . . . .
. . . . . οδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . αριθμ. . . . . . . . Αριθμ. Τηλ . . . . . . . . .
Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν στην Προμήθεια Αναγεννήσεων Στηλών Απιονισμού,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Προθεσμία περαιώσεως: από την ημερομηνία υπογραφής του
Συμφωνητικού και μέχρι 31/12/2018.
ΆΡΘΡΟ 1ο: Προμήθεια Αναγεννήσεων Στηλών Απιονισμού,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Παρατηρήσεις: 1. Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον
ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

ΣΤΗΛΕΣ
ΑΠΙΟΝΙΣΜ
ΟΥ
Α/Α

1

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η

ZALION 604

Στήλη
παραγωγή
ς
απιονισμέ
νου νερού
με
δυνατότητ
α
παραγωγή
ς 600
λίτρων και
λειτουργία
με την
πίεση του
δικτύου
ύδρευσης

Κόστος
αναγέννη
ΑΡΙΘΜΟΣ
σης και
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕ
μεταφορικ
ΩΝ στηλών
ά ανά
για το 2018
στήλη σε €
(εκτιμώμενος)
(χωρίς
ΦΠΑ)

69,00

7

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΡΟΣΦΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

483,00
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2

ZALION 1204

3

ZALION 2004

4

PU2005

Στήλη
παραγωγή
ς
απιονισμέ
νου νερού
με
δυνατότητ
α
παραγωγή
ς 1200
λίτρων και
λειτουργία
με την
πίεση του
δικτύου
ύδρευσης
Στήλη
παραγωγή
ς
απιονισμέ
νου νερού
με
δυνατότητ
α
παραγωγή
ς 2000
λίτρων και
λειτουργία
με την
πίεση του
δικτύου
ύδρευσης
Στήλη
παραγωγή
ς
απιονισμέ
νου νερού

98,00

8

784,00

106,00

32

3392,00

127,00

1

127,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.786,00

Πάτρα . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
………………………………………………………………………………. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:
Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ.
Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Επώνυμο:

Τηλ:
Αριθ:

Οδός:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες
προδιαγραφές.
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 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.
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη
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χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική
διαχείριση.
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ημερομηνία:
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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