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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΟΣΟΥ 7.380,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη νέων Μηχανογραφικών εργασιών µε αντικείµενο την
εναρµόνιση µε την Απόφαση ΦΑ1/63197/4636/14/16-01-2015 (ΦΕΚ 133/Β/2015) και Απόφαση
68176/4406/29-12-2014 (ΦΕΚ 67/Β/2015)».
Παπάγου, σήµερα 4 Μαΐου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα, στο π. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, 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 ∆ηµοσίου, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για
την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού, κο Τασιολάµπρο Γεώργιο του Κωνσταντίνου µε Α.∆.Τ.: ΑΒ 578500/13-102006/Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και

2. Η εταιρεία «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» (στο εξής καλούµενη Ανάδοχος), µε έδρα
Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 16 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 176 76, Α.Φ.Μ. 800508497 ∆.Ο.Υ. : Καλλιθέας
τηλ. : 210 9203400, Fax 210 9203490, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για την υπογραφή της
παρούσας από κοινού από τον κο Βασιλείου Κυριάκο µε Α.∆.Τ. ΑΗ 518166 και από τον κο
Αντωνιάδη Γεώργιο µε Α.∆.Τ. 1066558 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,

αφού έλαβαν υπόψη:
α)

την από 18-02-2015 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «Netbull Υπηρεσίες
Πληροφορικής Ε.Π.Ε.»,
β) το υπ’ αριθµ. οικ.22136/2012/03-04-2015 Πρωτογενές Αίτηµα,
γ) την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ο∆/22390/3155/Φ.ΑΝ./08-04-2015 Απόφαση δέσµευσης πίστωσης
ποσού 7.380,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 1723 του Ειδικού Φορέα 39-110 του π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
(α.α. Υ.∆.Ε. 33407) και
δ) την υπ’ αριθµ. 24516/2197/28-4-2015 απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπτυξη
νέων Μηχανογραφικών εργασιών µε αντικείµενο την εναρµόνιση µε την Απόφαση
ΦΑ1/63197/4636/14/16-01-2015 (ΦΕΚ 133/Β/2015) και Απόφαση 68176/4406/29-12-2014 (ΦΕΚ
67/Β/2015)» στην εταιρεία µε την επωνυµία «Netbull Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.»,
έναντι συνολικού τιµήµατος 6.000,00 € 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: «Ανάπτυξη νέων Μηχανογραφικών εργασιών µε αντικείµενο την εναρµόνιση
µε την Απόφαση ΦΑ1/63197/4636/14/16-01-2015 (ΦΕΚ 133/Β/2015) και Απόφαση 68176/4406/2912-2014 (ΦΕΚ 67/Β/2015)», µε τους εξής όρους :
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ΑΡΘΡΟ 1
Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το έργο της ανάπτυξης νέων µηχανογραφικών εργασιών µε αντικείµενο
την εναρµόνιση µε την Απόφαση ΦΑ1/63197/4636/14/16-01-2015 (ΦΕΚ 133/Β/2015) και Απόφαση
68176/4406/29-12-2014 (ΦΕΚ 67/Β/2015). Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε πλήρη
παραγωγική λειτουργία σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της παρούσας και θα εκτελεστεί
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη τεχνική προσφορά του Ανάδοχου και στην υπ’ αριθµ.
24516/2197/28-4-2015 (Α∆Α: 6ΚΡ8465ΦΘΘ-ΥΙΜ) απόφαση ανάθεσης. Τα ανωτέρω επισυνάπτονται
στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η αµοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ
#7.380,00 € # (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%)
Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του π. Υπ.Υ.Με.∆ι., Ε.Φ.
39-110 και στον Κ.Α.Ε. 1723.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα παραληφθεί οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά από την αρµόδια τριµελή επιτροπή που
ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. ∆ΠΥ∆Υ/οικ.2815/254/15-1-2015 απόφασή µας, 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 ∆ιαγωνισµών 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 ∆ηµοσίου, 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.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πληρωµή της αξίας του έργου θα γίνει µετά την ολοκλήρωσή του και την οριστική, ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο Ανάδοχος υποβάλλει το
τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
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Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν: α) κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
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 8% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών 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.
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ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο 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
∆ηµοσίου».
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
∆ηµοσίου».
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 π. Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων 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 ∆ΗΜΟΣΙΟ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ π.ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑ∆ΟΧΟ»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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