ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Νο. 1595/10
(Σελ. 5)

Ποσό: 100.158,90 €
Προμηθευτής: “DATEC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”
Είδος: α. Σύστημα βαθμονόμησης
β. Σύστημα πρότυπης βαθμονόμησης όζοντος
Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία: Διεύθυνση ΕΑΡΘ, Πατησίων 147 – Αθήνα
Χρηματοδότηση: ΕΤΠΑ έως 80% - το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς Πόρους
Σήμερα την 10η του μηνός Αυγούστου του έτους 2010 στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, οι υπογεγραμμένοι:
- Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής που εδρεύει
στην Αθήνα, επί της οδού Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23, και το οποίο εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. ΠΕΤΡΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ, Αναπληρωτή Διευθυντή Διοίκησης και στο
εξής θα αναφέρεται ως «η Αναθέτουσα Αρχή»,
- Η εταιρεία “DATEC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”, που εδρεύει στην οδό Δωριέων
28, 118 52 Αθήνα, Α.Φ.Μ 093301228 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, και η οποία
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΕΛΑΚΟ, και που στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση από κοινού ως «Ανάδοχος»,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Με την Διακήρυξη 5/2009 διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ –
ελεύθερο με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την προμήθεια των ειδών:
α. Σύστημα βαθμονόμησης ( τεμ. 3) και
β. Σύστημα πρότυπης βαθμονόμησης όζοντος (τεμ. 1),
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ.
32946/γ/23-7-2010 Απόφαση και κοινοποιήθηκαν στο όνομα της επιχείρησης “DATEC
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.” όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 1ο .
Ύστερα από αυτό ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του,
αναθέτει στην ανωτέρω επιχείρηση, ονομαζόμενη στο εξής στην παρούσα σύμβαση
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“ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ” και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρους όρους
και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 1ο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΟΣ – ΑΞΙΑ
Η ποσότητα, το είδος, η τιμή και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται
ως κατωτέρω:

Είδος

Α. Σύστημα βαθμονόμησης

Ποσότητα
τεμάχια
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Τιμή
Μονάδος
χωρίς
Φ.Π.Α.

Συνολική Τιμή
χωρίς
Φ.Π.Α.

14.810,00
€

44.430,00 €

1. Σύστημα βαθμονόμησης
μοντέλο CMK5 της
γερμανικής εταιρείας
Umwelttechnik MCZ GmbH .
Το κάθε βαθμονομητικό
σύστημα συνοδεύεται από 30
μέτρα σωλήνα τεφλόν
(διατομής ¼”): τεμ. 3 με τιμή
μονάδος 10.500,00 €/τεμ.
2. Φιάλη όγκου 10 λίτρων και
περιεχομένου 1,5 κυβικών
μέτρων αερίου διοξείδιο του
θείου (SO2) συγκέντρωσης 32
ppm (με ακρίβεια 2%) σε
άζωτο. Η φιάλη προσφέρεται
με ολικά ανοξείδωτο μειωτήρα
δύο σταδίων: τεμ. 3 με τιμή
μονάδος 1.500,00 €/τεμ.
3. Φιάλη όγκου 10 λίτρων και
περιεχομένου 1,5 κυβικών
μέτρων αερίου μονοξείδιο του
αζώτου (ΝΟ) συγκέντρωσης
32 ppb (με ακρίβεια 2%) σε
άζωτο. Η φιάλη προσφέρεται
με ολικά ανοξείδωτο μειωτήρα
δύο σταδίων, τεμ. 3 με τιμή
μονάδος 1.460,00 €/τεμ.
4. Φιάλη όγκου 10 λίτρων και
περιεχομένου 1,5 κυβικών
μέτρων αερίου μονοξείδιο του
άνθρακα (CO) συγκέντρωσης
1000 ppm (με ακρίβεια 2%) σε
άζωτο. Η φιάλη προσφέρεται
με ολικά ανοξείδωτο μειωτήρα
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δύο σταδίων: τεμ. 3 με τιμή
μονάδος 1.350,00 €/τεμ.
Το κάθε βαθμονομητικό
σύστημα θα συνοδεύεται από
τα απαιτούμενα αναλώσιμα
για την σωστή λειτουργία
του για χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών (σύμφωνα με
τις
απαιτήσεις
του
Διαγ/σμού).
…………….
Β. Σύστημα πρότυπης
βαθμονόμησης όζοντος
Μοντέλο UV – Photometric
method της γερμανικής
εταιρείας Umwelttechnik MCZ
GmbH συμπεριλαμβανομένου
και του φορητού
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
μοντέλο Toshiba SATELLITE
P300-26L.
Το σύστημα θα συνοδεύεται
από
τα
απαιτούμενα
αναλώσιμα για την σωστή
λειτουργία του για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών
(σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Διαγ/σμού).
Σύνολο
Φ.Π.Α 23%
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37.000,00
€

37.000,00 €

81.430,00 €
18.728,90 €
--------------Συνολική αξία με Φ.Π.Α.
100.158,90 €
Η γενική συνολική δαπάνη για τα παραπάνω είδη ανέρχεται στο ποσό των εκατό
χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (100.158,90 €)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α (23%).
Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών ελεύθερη με ευθύνη,
μέριμνα και δαπάνη της προμηθεύτριας, στην Δ/νση ΕΑΡΘ, Πατησίων 147 – Αθήνα,
για την οποία προορίζονται και περιλαμβάνει την αξία των ειδών, τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις, τον αναλογούντα Φ.Π.Α, καθώς και τις δαπάνες συσκευασίας, μεταφοράς,
φορτοεκφόρτωσης, ασφαλιστικά και τα έξοδα εγκατάστασης των ειδών και παράδοση
των σε λειτουργία μέσα στους χώρους που θα τα υποδεχθούν, σύμφωνα με τη Δ/ξη
5/2009.
 Άρθρο 2ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια είδη, που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι καινούργια,
αμεταχείριστα και πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της Δ/ξης
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5/2009, σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας, καθώς και τα
αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07).

Άρθρο 3ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση και για τα δύο είδη θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης, στην Δ/νση ΕΑΡΘ, Πατησίων 147 – Αθήνα.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι ¼ αυτού με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων (άρθρο 26 & 32 του ΚΠΔ 118/07).
Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή
έκπτωτου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί από την
“DATEC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.”, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Τεχνικούς
όρους της Δ/ξης 5/2009, και σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας
εταιρείας.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβής, στον τόπο εγκατάστασης των, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
παράδοσης των.
 Άρθρο 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας, μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή για τη παρακολούθηση
και παραλαβή τους.
Η δαπάνη θα βαρύνει τη πίστωση που υπάρχει στον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων Εργο 2002ΣΕ07530028 της ΣΑΕ 075/3.
Η ως άνω προμήθεια συγχρηματοδοτείται έως 80% το ανώτερο από το Διαρθρωτικό
Ταμείο ΕΤΠΑ και έως 20% το ανώτερο από Εθνικούς Πόρους.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με τον
Ν. 2198/94, άρθρ. 24, και κρατήσεις 0,1024% υπέρ Γ.Γ.Κ.Π. ΚΑΕ 3514.
 Άρθρο 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
A/ Η προμηθεύτρια, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης, κατέθεσε εγγυητική
επιστολή με αριθμό 1512185 του ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΤΣΜΕΔΕ– ποσού οκτώ χιλιάδων εκατόν
σαράντα τριών ευρώ (8.143,00 €) το οποίο καλύπτει, σε ποσοστό, το 10% της
συμβατικής αξίας του είδους προ Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στην
προμηθεύτρια μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής
προστίμου.
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B/ Η εταιρία παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και για τα δύο είδη τρία (3) έτη, από
την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης, την οικονομική προσφορά
της και τις ισχύουσες διατάξεις.
Πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης, για την καλή
λειτουργία των ειδών, ποσού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών, χωρίς
Φ.Π.Α., η οποία θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύηση καλής λειτουργίας
των ειδών.
Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας η προμηθεύτρια
αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή των ειδών, εφ΄ όσον της έχει ανατεθεί από
τον φορέα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική της προσφορά και στη Δ/ξη.
Η προμηθεύτρια εταιρεία, σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, δηλώνει ότι
έχει τη δυνατότητα για υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα για μια
δεκαπενταετία (15) από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
 Άρθρο 6ο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εταιρία αναλαμβάνει την εκπαίδευση των τεχνικών της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την ενότητα 6. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» των όρων της
Δ/ξης, και σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας
εταιρείας.
 Άρθρο 7ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ.
118/07.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄19), του Ν.
2362/95 (ΦΕΚ Α΄247) και του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου Π.Δ. 118/07
(ΦΕΚ Α΄ 150).
Η προμηθεύτρια εταιρεία έλαβε γνώση των ανωτέρων διατάξεων, το περιεχόμενο
των οποίων, αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα σε απλό φύλλο χαρτιού.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΑΚΟΣ
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