ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1601 /10
ΘΕΜΑ: Σύμβαση είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν εννέα ευρώ (27.109,20 €) και είκοσι
λεπτών, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.
Στην Αθήνα σήμερα την 27-10-2010 .στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού του
Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι :
1. ΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Διευθύντρια της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ως εκπρόσωπος του Ελληνικού
Δημοσίου.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως εκπρόσωπος της εταιρείας ‘‘KONICA
MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ’’ που αποκαλούνται για
συντομία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντίστοιχα, συμφώνησαν και
αποδέχτηκαν τα εξής:
Άρθρο 1ο
Έπειτα από την με αρ. 45872/γ/25-10-2010 απόφαση κατακύρωσης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ο Εργοδότης αναθέτει στον
Προμηθευτή, που αναλαμβάνει με την σύμβαση αυτή, την προμήθεια των ειδών που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 2ο .
Άρθρο 2ο
Είδη – Ποσότητες – Τιμές
KONICA MINOLTA bizhub Pro 1051
Standar controller – Δικτυακό εκτυπωτή, για άμεση σύνδεση και εκτύπωση από Η/Υ ή δίκτυο
Η/Υ
Standar scanner – Δικτυακό σαρωτή (Λειτουργίες σάρωσης: scan to e-mail, scan to FTP, scan
to SMB, scan to HDD)
Κάρτα δικτύου Ethernet 100 Base-Tx Base-T, IEEE 1284
Γλώσσες επικοινωνίας Postscript PS 3 Kit (PS 502) + , PCL, PCL 6.
Αυτόματο τροφοδότη 100 φύλλων
Μνήμη ψηφιακής επεξεργασίας και αποθήκευσης πρωτοτύπων RAM 2GB – scan once print
many (μία ανάγνωση – πολλαπλή εκτύπωση)
Σκληρό δίσκο 160 GB με επεκτάσιμη χωρητικότητα.
Ανάλυση εκτύπωσης ως 1200 Χ 1200 dpi
Δύο (2) κασέτες χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 3000 φύλλων.
Τρις (3) κασέτες χαρτιού συνολικής χωρητικότητας 6000 φύλλων, PF-702
Συνολική χωρητικότητα χαρτιού: 9.000 φύλλα
Staple Finisher FS 521 – μηχανισμός συρραφής έως 100 φύλλα & απεριόριστης ηλεκτρονικής
σελιδοποίησης, χωρητικότητας 3.200 φύλλων
Έγχρωμη οθόνη αφής (15 ιντσών 38cm LCD) λειτουργίας και χειρισμού , στην Ελληνική
γλώσσα

Αναλώσιμα υλικά πρώτης λειτουργίας
CD, Drivers για την εγκατάστασή του
Εγχειρίδια χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα (CD, Manuals)
KONICA MINOLTA bizhub Pro 1051 ένα τεμ 1 Χ 20.000,00 € = 20.000,00 €
Πλέον ΦΠΑ 23%
= 4.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ (1)
= 24.600,00 €
Toner TN-011 (Κωδ. Α0ΤΗ050) τιμή μονάδας 102,00 € Χ 20 τεμ.= 2.040,00 €
Πλέον ΦΠΑ 23%
=
469,20 €
ΣΥΝΟΛΟ (2)
= 2.509,20 €

ΣΥΝΟΛΟ (1+2)

= 27.109,20 €

Το σύνολο της δαπάνης είναι είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά
( 27.109,20 €) που θα βαρύνει τη πίστωση που υπάρχει στο Π.Δ.Ε έτους 2010, Έργο
1980ΣΜΟ7500000.
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η παράδοση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος θα γίνει εντός δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση και εγκατάσταση
του μηχανήματος θα γίνει στο κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής, Αμαλιάδος 17 Αθήνα, 1ο όροφο, γραφείο 114 (κ. Μπούγας Γ. τηλ. 213
1515112) όπου θα γίνει και η παραλαβή του.
Άρθρο 4ο
Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ειδών στην αποθήκη.
Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με τον ν.
2198/94, άρθρο 24.
Η δαπάνη θα βαρύνει τη πίστωση που υπάρχει στο Π.Δ.Ε έτους 2010, Έργο
1980ΣΜΟ7500000.
Άρθρο 5ο
Εγγύηση
Η εταιρεία ‘‘KONICA MINOLTA ’’ παρέχει εγγύηση ενός (1) έτους καλής λειτουργίας
του μηχανήματος και κατά τη διάρκεια της δωρεάν:
Προληπτική συντήρηση, επανορθωτική συντήρηση, αποκατάσταση τυχόν βλαβών που δεν
οφείλεται σε κακή χρήση της μηχανής, όλα τα ανταλλακτικά, όλα τα αναλώσιμα υλικά
εκτός του χαρτιού και τεχνολογικές βελτιώσεις που θα κριθούν απαραίτητες από τον
κατασκευαστή.
Η εταιρεία εγγυάται την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης και παροχή ανταλλακτικών και
αναλωσίμων για μια δεκαετία
Άρθρο 6ο
Λοιποί όροι Προμήθειας
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.
Σε πίστωση των ανωτέρων, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο (2) συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια
πρωτότυπα σε απλό φύλλο χαρτιού.
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