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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22/2017
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ # 6.014,00 € # ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: «ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.»
Σύμβαση προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης εξυπηρετητή (server),
μεταφοράς δεδομένων και υπηρεσιών συντήρησης για κάλυψη αναγκών της Δ/νσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
Στην Αθήνα, σήμερα, 13 Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη στα Γραφεία της Διεύθυνσης Προμηθειών
και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην οδό Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε - Παπάγου, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α) Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,
όπως νομίμως εκπροσωπείται σύμφωνα με την. αριθμ. οικ.268/29-5-17 (Β19 11) απόφαση
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού Υποδομών και
Μεταφορών για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Προμηθειών και
Λειτουργικής Μέριμνας, Ανδρέα Ρούσσο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ539921/11-7-12/ΤΑ
Αμπελοκήπων (στο εξής καλούμενο Αναθέτουσα Αρχή) και
β) Ο Χαλδαιόπουλος Χρήστος με ΑΔΤ: Ξ 024972 / 14-05-1987 του ΙΔ' ΑΣΤ. ΤΜ. ΑΣΦ. ΑΘΗΝΩΝ που
ορίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ. » που εδρεύει στην Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 46-48, Τηλ.: 2106990401 Fax.: 210-6990441, Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέας , Α.Φ.Μ.: ΑΦΜ: 095345731, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 84953502000 αποκαλούμενοι στο εξής για συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» και
«Ανάδοχος» αντίστοιχα και λαμβάνοντας υπόψη:







Τo υπ’ αριθμ. οικ.479/Β/Δ/20.13/6-2-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών για την ανάγκη προμήθειας, εγκατάστασης και παραμετροποίησης νέου
εξυπηρετητή (server), μεταφορά δεδομένων και υπηρεσίες .
Το υπ’ αριθμ.Πρωτ. 9365/734/Φ.προμ./4-04-2017 Πρωτογενές Αίτημα - Πρόσκληση Συμμετοχής
για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξυπηρετητή (server), μεταφορά
δεδομένων και υπηρεσίες συντήρησης, που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΥΣ (ΑΔΑΜ:
17REQ006038185 2017-04-07).
Την υπ’ αριθμ.Πρωτ.28308/1862/20-04-2017 τεχνικοοικονομική προσφορά που υπέβαλε στην
Υπηρεσία μας η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ..
Την υπ’αριθμ. πρωτ.ΔΠΛΜ/28308/1862/31-5-2017απόφαση ανάθεσης.
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
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Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση
εξυπηρετητή (server), η μεταφορά δεδομένων και οι υπηρεσίες συντήρησης, από την εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ.», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ.ΔΠΛΜ/28308/1862/31-5-2017
απόφαση ανάθεσης και την υπ’ αριθμ.πρωτ. 28308/1862/20-04-2017 τεχνικοοικονομική προσφορά που
υπέβαλε στην Υπηρεσία μας η εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ.
Άρθρο 2
Δαπάνη - Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η αξία της προμήθειας που αναφέρεται στο άρθρο 1 ανέρχεται στη τιμή των τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων πενήντα ευρώ (4.850,00 €) πλέον Φ.Π.Α. σε ποσοστό 24%, ύψους χιλίων εκατόν εξήντα
τεσσάρων ευρώ (1.164,00 €), ήτοι συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. έξι χιλιάδων δεκατεσσάρων ευρώ
(6.014,00 €).
Η δαπάνη για τη προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε
βάρος του έργου Ε.Ε. 2015ΣΕ06900004 της ΣΑΕ069 και υπόκειται σε κράτηση 0,06% 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 όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 και β) παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ποσοστού 4% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου προμήθειας του εξυπηρετητή
και των υπηρεσιών εγκατάστασης και 8% στο καθαρό ποσό της αξίας του τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
Ο προμηθευτής για την πληρωμή του πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία (Τμήμα Διαγωνισμών και
Συμβάσεων), τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Τιμολόγιο.
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 200 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 3
Παράδοση – Παραλαβή
 Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή για την προμήθεια του εξυπηρετητή (server), η
εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξυπηρετητή (server), ο έλεγχος καλής λειτουργίας: α) του
Λειτουργικού Συστήματος, β) της Βάσης Δεδομένων, γ)του Πρωτοκόλλου και δ) του Web Portal και
των υπολοίπων συστημάτων και η μεταφορά δεδομένων από τις παλιές Β.Δ. στις νέες, θα γίνει
εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης..
 Η παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης με αμοιβή ωριαίας αποζημίωσης απασχόλησης (έως 55
εργατοώρες από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018), θα γίνεται ανά έξι (6) μήνες, μετά
την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και αφού ο Ανάδοχος υποβάλει το
τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016.
Η τιμή θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
Η παραλαβή δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από σφάλματα ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν, τα
οποία ο προμηθευτής υποχρεούται να επανορθώσει και να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της
επιτροπής. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού (ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου), με επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου, για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Άρθρο 4
Λοιποί όροι
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 ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και
Υπηρεσιών».
Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του «Αναδόχου» ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
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σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών».
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.
Άρθρο 5
Τροποποίηση όρων Σύμβασης
Τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτής της σύμβασης, είναι ισχυρές μόνον εάν γίνουν εγγράφως και
υπογραφούν και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 6
Κυρώσεις - ανωτέρα βία
Εάν ο προμηθευτής παραβεί οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, η οποία απορρέει από τους
όρους της παρούσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαμαρτυρηθεί εγγράφως, καλώντας τον να
συμμορφωθεί με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της
σχετικής διαμαρτυρίας η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση εγγράφως.
Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από υπαιτιότητα του προμηθευτή, σύμφωνα με
την ανωτέρω παράγραφο, η Αναθέτουσα Αρχή δεν του οφείλει ουδεμία αποζημίωση.
Άρθρο 7
Ισχύς της σύμβασης
Η σύμβαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υπογραφής της και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα
μέρη.
Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα αντίτυπα.
Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα
Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Λειτουργικής Μέριμνας της
Αναθέτουσας Αρχής, το δε άλλο έλαβε ο προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε ότι έλαβε γνώση των όρων
της σύμβασης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι ενεργεί για λογαριασμό του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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