ΑΔΑ: ΨΩΣ7465ΦΘΘ-ΝΤΖ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.30 14:26:29
EEST
Reason:
Location: Athens

15SYMV002672530 2015-03-30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΟΣΟΥ 4.132,80 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τις ανάγκες
της νέας πολιτικής ηγεσίας του τ. Υπ.Υ.Με.Δι.» στην εταιρεία με την επωνυμία «HIPAC Α.Ε.Β.Ε.».
Παπάγου, σήμερα 30 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα, στο τ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, οι υπογράφοντες τη σύμβαση:
1.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (στο εξής καλούμενο Αναθέτουσα
Αρχή), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νομίμως εκπροσωπείται για
την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού, κο Τασιολάμπρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 578500/13-102006/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και

2. Η εταιρεία «HIPAC Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής καλούμενη Ανάδοχος), με έδρα Ευρυδάμαντοs 53 –
ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 117 45, Α.Φ.Μ. 094472691 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ Αθηνών τηλ. : 210 9370261, Fax 210
9370267, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κο
Καραογλάνη Ορέστη με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 058146/24-08-2007/Τ.Α. Νέας Σμύρνης.

αφού έλαβαν υπόψη:
α) το υπ’ αριθμ. 19563/1839/24-3-2015 Πρωτογενές Αίτημα,
β) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/19697/2688/Φ.ΑΝ./27-03-2015 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποού
4.550,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1723 του Ειδικού Φορέα 39-110 του τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,
γ) την από 26-03-2015 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «HIPAC Α.Ε.Β.Ε.» και
δ) την υπ’ αριθμ. 19536/1853/30-3-2015 απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια
μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τις ανάγκες της νέας πολιτικής ηγεσίας του
τ. Υπ.Υ.Με.Δι.» στην εταιρεία με την επωνυμία «HIPAC Α.Ε.Β.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος
3.360,00 € πλέον Φ.Π.Α.,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του αναθέτει στον Ανάδοχο
την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τις ανάγκες της
νέας πολιτικής ηγεσίας του τ. Υπ.Υ.Με.Δι.», με τους εξής όρους :
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τις
ανάγκες της νέας πολιτικής ηγεσίας του τ. Υπ.Υ.Με.Δι., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
υπογραφή της παρούσας. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια :



Τριάντα (30) τεμάχια σκληρών δίσκων SSD 60 GB, SATA ΙΙΙ + Tray Μετατροπής από 2,5’’ σε
3,5’’ (Εγγύηση 3 έτη),
Τρία (3) τεμάχια Λειτουργικών Συστημάτων Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard και

θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και
στην υπ’ αριθμ. 19536/1853/30-03-2015 (ΑΔΑ: 6Π8Ε465ΦΘΘ-ΥΧΨ) απόφαση ανάθεσης. Τα
ανωτέρω επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμης
ισχύος τμήμα της.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο ευρώ
και ογδόντα λεπτών #4.132,80 € # (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%)
Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του τ. Υπ.Υ.Με.Δι., Ε.Φ.
39-110 και στον Κ.Α.Ε. 1723
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από τριμελή επιτροπή εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωσή του και η οποία οφείλει να συντάξει το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής και να υποβάλει αυτό στο Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων, σε
πέντε (5) αντίτυπα. Ο
χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού
(ύστερα από
αίτημα του Ανάδοχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του
συμβατικού χρόνου), με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου, για επιβολή
των
προβλεπόμενων κυρώσεων.
Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοσης
εφόσον δοθεί, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου εκπτώτου.

ή

της

παράτασης,

Μετάθεση του συμβατικού χρόνου ( χωρίς την επιβολή κυρώσεων ) δίνεται μόνο σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου.
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ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (πλέον τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης και 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’
αυτού), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 και β) παρακράτηση φόρου εισοδήματος
ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του π. δ.
118/2007.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες
υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων.
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι όροι της
κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».
Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Ανάδοχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».
Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα
διακανονισθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του αστικού
κώδικα για το υπόψη αντικείμενο.
Αρμόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας μεταξύ του τ. Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και του Ανάδοχου, ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, αφού δε αναγνώσθηκε
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους.

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑΔΟΧΟ»

ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
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