ΑΔΑ: Β8Ω8465ΦΘΘ-ΩΑΜ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.10.12 14:02:22
EEST
Reason:
Location: Athens

15SYMV003152833 2015-10-12
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην 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 5.036,85 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)
Για την εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια και εκτύπωση 70.000 σετ διπλότυπων δελτίων τεχνικού
ελέγχου οχηµάτων» από την εταιρεία µε την επωνυµία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.».
Παπάγου, σήµερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015, στο πρώην Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε - Παπάγου, οι υπογράφοντες τη σύµβαση:
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/Τ.Α. Αγίας
Παρασκευής και
2. Η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» (στο εξής καλούµενη Προµηθευτής), µε έδρα το 5ο χλµ. Λ.
Βάρης - Κορωπίου, 194 00 Κορωπί, Α.Φ.Μ. 094170977, ∆.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, τηλ.: 210
6697500, Fax: 210 6623536, όπως νοµίµως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας
από τον κο Τριανταφυλλίδη Γεώργιο του Ιωάννη, µε Α.∆.Τ.: ΑΕ 566168/Α.Τ. Καλυβίων και τον κο
Θεοδοσίου Ανάργυρο του Χρήστου µε Α.∆.Τ. ΑΑ 081673/Α.. Ηλιούπολης,

1.

αφού έλαβαν υπόψη:
α) το υπ’ αριθµ. 43136/3541/15-07-2015 Πρωτογενές Αίτηµα, το οποίο αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.
µε αριθµ. 15REQ002914853,
β) την υπ’ αριθµ. ∆Ο∆/44627/5969/Φ. ΑΝ./22-07-2015 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
∆ιαχείρισης του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.),
περί ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης, συνολικού ποσού #8.610,00€#, που
καταχωρήθηκε µε α/α 59192 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υ.∆.Ε.,
γ) την από 30-7-2015 προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» και
δ) την υπ’ αριθµ. 47894/3855/04-08-2015 απόφαση, µε την οποία κατακυρώθηκε, µετά από διενέργεια
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, η εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια και εκτύπωση 70.000 σετ
διπλότυπων δελτίων τεχνικού ελέγχου οχηµάτων» στη µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία
«INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιµήµατος 5.036,85 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την προαναφερόµενη ιδιότητά του, αναθέτει στον Προµηθευτή
την εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια και εκτύπωση 70.000 σετ διπλότυπων δελτίων τεχνικού ελέγχου
οχηµάτων», µε τους εξής όρους:
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει το έργο της προµήθειας και εκτύπωσης 70.000 σετ διπλότυπων
δελτίων τεχνικού ελέγχου οχηµάτων. Συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια και
εκτύπωση
εντύπων τεχνικού ελέγχου οχηµάτων που θα ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις
προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθµ. οικ. 44617/3623/ΚΑΕ 0843/23-07-2015
απόφαση της ∆/νσης Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού, σύµφωνα µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Προµήθεια
και εκτύπωση: α) 70.000 σετ διπλότυπων δελτίων τεχνικού ελέγχου οχηµάτων και β) 30.000 ειδικών
αδειών οδήγησης ταξί» και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη τεχνική
προσφορά του Ανάδοχου και στην υπ’ αριθµ. 47894/3855/4-8-2015 (Α.∆.Α.: 6ΩΒΦ465ΦΘΘ-∆Λ9)
απόφαση ανάθεσης. Τα ανωτέρω επισυνάπτονται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν
αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η αµοιβή του Προµηθευτή θα ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα
πέντε λεπτών #5.036,85€# (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%). Στο παραπάνω
ποσό περιλαµβάνονται όλες οι αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου του Προµηθευτή,
χωρίς καµιά περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και εάν προέρχονται από
επιγενόµενη αιτία.
Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του πρ. Υπ.Υ.Με.∆ι., Ε.Φ.
39-110 και στον Κ.Α.Ε. 0843 «Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία».
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η παράδοση των εντύπων θα πραγµατοποιηθεί εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της παρούσας, µε ευθύνη και δαπάνες του Προµηθευτή, στην κεντρική αποθήκη της
Αναθέτουσας Αρχής (Αναστάσεως και Τσιγάντε - Παπάγου).
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εντύπων θα γίνει από τη µόνιµη επιτροπή
παραλαβής προµηθειών, υλικών και υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας του πρ. Υπ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (αριθ.
Απόφασης οικ. 2815/254/15-01-2015, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 4501/428/21-05-2015
και 33928/2905/14-07-2015 όµοιες και ισχύει), η οποία υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει το
σχετικό πρακτικό στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού της Αναθέτουσας
Αρχής σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα.
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνει µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
εντύπων και αφού υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Κατά την εξόφληση του τιµολογίου, τον Προµηθευτή 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 4%, 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 6Ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει όλες τις συµπεφωνηµένες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων.
Για ό,τι 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 Προµηθευτή 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 Αναδόχου 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.

ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ»
ΟΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΕΣ
ΝΠΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Γ.
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