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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Κλώτσα  Μαρία     
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 997264
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: mklotsa@upatras.gr
https://www.upatras.gr/category/news/   

                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών / ανάθεση εργολαβίας, αξίας (προ ΦΠΑ)
από 2.500,00 Ευρώ και άνω.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ΛΗΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :   02-09-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
και τοποθέτηση Πινάκων Μαρκαδόρου για Αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας στο νέο 
κτίριο του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής».

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΔΕ 2019ΣΕ04600060.

Αρμόδιος για Πληροφορίες: Κλώτσα Μαρία τηλ.: 2610997264, email: mklotsa@upatras.gr .

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 7 ημέρες (ημερολογιακές), από την ανάρτηση στο 

ΚΗΜΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο e-mail της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Τμ. Προγραμματισμού & Προϋπολογισμού (oikgen@upatras.gr) και 
στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα αναγράφεται η πρόσκληση που αφορούν οι προσφορές. 

O Αναπλ. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινάκων 
Μαρκαδόρου για Αμφιθέατρα και αίθουσες 
διδασκαλίας στο νέο κτίριο του Τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 TOΠΟΣ:         Παν/πολη Πατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  6.880,00€

 

Φ.Π.Α.  (24%)  :              

   

1.651,20€

 

Προϋπολογισμός :

   

8.531,20€

(με Φ.Π.Α.)  

Προθεσμία περαίωσης : Τριάντα (30) ημέρες

 CPV: 30195900-1

Πηγή χρηματοδότησης:             ΠΔΕ 2019ΣΕ04600060 – Υποέργο 2

                                                                                                    
                                                                                                 Πάτρα 26/08/2021

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Προϋπολογισμού 

Μαρία Κλώτσα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινάκων 
Μαρκαδόρου για Αμφιθέατρα και αίθουσες 
διδασκαλίας στο νέο κτίριο του Τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 TOΠΟΣ:         Παν/πολη Πατρών

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 22 πινάκων μαρκαδόρου για 
τις ανάγκες των αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας στο νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανικών 
Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών . Οι προδιαγραφές των πινάκων πρέπει να είναι 
ως ακολούθως:

1. Μαγνητικός ασπροπίνακας μαρκαδόρου με επιφάνειας Πορσελάνης ΜΑΤ διαστάσεων 

1,20x3,00m (τεμ. 2) 

Ο κάθε πίνακας θα αποτελείται από επιφάνεια λευκού επιπορσελανωμένου χάλυβα πάχους 
τουλάχιστον 0,6mm, ψημένου στους 800 βαθμούς κελσίου. Στο πίσω μέρος θα αποτελείται από 
μοριοσανίδα υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 0,8mm και στην πλάτη από γαλβανισμένο χάλυβα 
πάχους τουλάχιστον 0,4mm για προστασία από τυχόν υγρασίες του τοίχου. Θα έχει πλαίσιο 
αλουμινίου 8mm με στρογγυλεμένες γωνίες, προστατευτικά πλαστικά και θήκη για μαρκαδόρους. 
Η Ματ επιφάνεια θα πρέπει να επιτρέπει την βιντεοπροβολή χωρίς αντανακλάσεις.
Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε 2 αίθουσες διδασκαλίας του Δ κτιρίου.

2. Μαγνητικός ασπροπίνακας μαρκαδόρου με επιφάνειας Πορσελάνης ΜΑΤ διαστάσεων 

1,20x2,40m (τεμ. 4)

Ο κάθε πίνακας θα αποτελείται από επιφάνεια λευκού επιπορσελανωμένου χάλυβα πάχους 
τουλάχιστον 0,6mm, ψημένου στους 800 βαθμούς κελσίου. Στο πίσω μέρος θα αποτελείται από 
μοριοσανίδα υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 0,8mm και στην πλάτη από γαλβανισμένο χάλυβα 
πάχους τουλάχιστον 0,4mm για προστασία από τυχόν υγρασίες του τοίχου. Θα έχει πλαίσιο 
αλουμινίου 8mm με στρογγυλεμένες γωνίες, προστατευτικά πλαστικά και θήκη για μαρκαδόρους. 
Η Ματ επιφάνεια θα πρέπει να επιτρέπει την βιντεοπροβολή χωρίς αντανακλάσεις.
Οι πίνακες θα τοποθετηθούν:
Ένας (1) στο Αμφιθέτρο Γ1
Δύο (2) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων – Συνελεύσεων
Ένας (1) στην Αίθουσα Σεμιναρίων

3. Μαγνητικός ασπροπίνακας μαρκαδόρου με επιφάνειας Πορσελάνης ΜΑΤ διαστάσεων 

1,20x2,00m (τεμ. 4)

Ο κάθε πίνακας θα αποτελείται από επιφάνεια λευκού επιπορσελανωμένου χάλυβα πάχους 
τουλάχιστον 0,6mm, ψημένου στους 800 βαθμούς κελσίου. Στο πίσω μέρος θα αποτελείται από 
μοριοσανίδα υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 0,8mm και στην πλάτη από γαλβανισμένο χάλυβα 
πάχους τουλάχιστον 0,4mm για προστασία από τυχόν υγρασίες του τοίχου. Θα έχει πλαίσιο 
αλουμινίου 8mm με στρογγυλεμένες γωνίες, προστατευτικά πλαστικά και θήκη για μαρκαδόρους. 
Η Ματ επιφάνεια θα πρέπει να επιτρέπει την βιντεοπροβολή χωρίς αντανακλάσεις.





Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε 2 αίθουσες διδασκαλίας του Δ κτιρίου.

4. Μαγνητικός ασπροπίνακας μαρκαδόρου με επιφάνειας Πορσελάνης διαστάσεων 

1,20x2,40m (τεμ. 12)

Ο κάθε πίνακας θα αποτελείται από επιφάνεια λευκού επιπορσελανωμένου χάλυβα πάχους 
τουλάχιστον 0,6mm, ψημένου στους 800 βαθμούς κελσίου. Στο πίσω μέρος θα αποτελείται από 
μοριοσανίδα υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 0,8mm και στην πλάτη από γαλβανισμένο χάλυβα 
πάχους τουλάχιστον 0,4mm για προστασία από τυχόν υγρασίες του τοίχου. Θα έχει πλαίσιο 
αλουμινίου 8mm με στρογγυλεμένες γωνίες, προστατευτικά πλαστικά και θήκη για μαρκαδόρους. 
Οι πίνακες θα τοποθετηθούν:
Δύο (2) στο Αμφιθέτρο Γ1
Έξι (6) σε Αίθουσες διδασκαλίας στο Β κτίριο
Τέσσερις (4) σε Αίθουσες διδασκαλίας στο Ε κτίριο

Οι πίνακες θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 20 χρόνια.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες αναφερόμενες ή μη καθώς και υλικά και μικροϋλικά 
για την σωστή εγκατάσταση και πλήρη χρήση των πινάκων (συμπεριλαμβανομένου και των 
μεταφορικών).

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υλοποίησης της προμήθειας και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον 
Νόμο κυρώσεις (Ν. 4412/2016). 
Η παρακολούθηση – παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τον 
Νόμο Ν. 4412/2016. 
Ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί καθαρός με δαπάνες και 
ευθύνη καθώς και φροντίδα του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δική του ευθύνη να λάβει γνώση των συνθηκών και των υπηρεσιών που 
απαιτούνται.
Η προθεσμία της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. 

                                                                                                    
                                                                                                 Πάτρα 26/08/2021

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Προϋπολογισμού 

Μαρία Κλώτσα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 «Προμήθεια και τοποθέτηση Πινάκων 
Μαρκαδόρου για Αμφιθέατρα και αίθουσες 
διδασκαλίας στο νέο κτίριο του Τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 TOΠΟΣ:         Ρίο Πατρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Είδος Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότη
τα

Τιμή 
Μονάδος Σύνολα

1.

Μαγνητικός ασπροπίνακας 
μαρκαδόρου με επιφάνειας 
Πορσελάνης ΜΑΤ διαστάσεων 
1,20x3,00m, ως τεχνική περιγραφή

Τεμ. 2 420,00€ 840,00€

2.

Μαγνητικός ασπροπίνακας 
μαρκαδόρου με επιφάνειας 
Πορσελάνης ΜΑΤ διαστάσεων 
1,20x2,40m, ως τεχνική περιγραφή

Τεμ. 4 320,00€ 1.280,00€

3.

Μαγνητικός ασπροπίνακας 
μαρκαδόρου με επιφάνειας 
Πορσελάνης ΜΑΤ διαστάσεων 
1,20x2,00m, ως τεχνική περιγραφή

Τεμ. 4 290,00€ 1.160,00€

4.

Μαγνητικός ασπροπίνακας 
μαρκαδόρου με επιφάνειας 
Πορσελάνης διαστάσεων 1,20x2,40m, 
ως τεχνική περιγραφή

Τεμ. 12 300,00€ 3.600,00€

Σύνολο 6.880,00€

ΦΠΑ 24% 1.651,20€ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το 
εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους 
κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

Σύνολο με ΦΠΑ 8.531,20€

                                                                                          

                                                                                                    
                                                                                                  Πάτρα 26/08/2021

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Προϋπολογισμού 

Μαρία Κλώτσα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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