ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

.

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 50/2009
Θέμα : Σύμβαση τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ, #3.384,00 ευρώ.
Στην Αθήνα σήμερα την 9-9-2009
Περιβάλλοντος(ΕΥΠΕ) / ΥΠΕΧΩΔΕ οι:

στα

γραφεία

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

1. Ο κ. Τολέρης Επαμεινώνδας, Προϊστάμενος της ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ ως εκπρόσωπος
του Ελληνικού Δημοσίου
2. O κ.
, ως εκπρόσωπος της εταιρείας Σ.
Φράγκος Ε.Π.Ε., που αποκαλούνται για συντομία ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αντίστοιχα, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:
Άρθρο 1ο
Έπειτα από την υπ’ αρ. οικ. 144208/8-9-2009 Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ο
Εργοδότης αναθέτει στον Προμηθευτή που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή την
προμήθεια τριών κλιματιστικών μηχανημάτων και την εγκατάστασή τους, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, που περιλαμβάνονται στο
Άρθρο 2ο.
Άρθρο 2ο
Είδη – Ποσότητες – Τιμές
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κλιματιστικά Daikin, τύπος: Inverter
Τοποθέτηση και σωληνώσεις

ΤΜΧ
3

ΑΞΙΑ
747,90

ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ
2.243,70
600,00

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:
ΦΠΑ 19%:
Σύνολο με ΦΠΑ:

2.843,70
540,30
3.384,00

Το σύνολο της δαπάνης είναι τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ,
# 3.384,00 ευρώ, και θα βαρύνει τις πιστώσεις Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων Έτους 2009 Έργο 2001ΣΕ07530001 της ΣΑΕ 075/3/2009.
Άρθρο 3ο

2

Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω είδη άμεσα από την υπογραφή
της παρούσας σύμβασης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος
(ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΧΩΔΕ Λ. Αλεξάνδρας 11, τηλ. 210-6430645, όπου θα γίνει και η παραλαβή
τους.

Άρθρο 4ο
Πληρωμή
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των ειδών. Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% στα
παραπάνω αναφερθέντα είδη (τρεις επιτοίχιες συσκευές κλιματισμού) και 8% στην
εργασία τοποθέτησής τους.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2009 Έργο 2001ΣΕ07530001 της ΣΑΕ 075/3/2009.

Άρθρο 5ο
Λοιποί όροι προμήθειας
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν.2286/95 (Α/19) και 2362 (247) και
τις διατάξεις του 118/07 Π.Δ/τος «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150) των
οποίων η προμηθεύτρια εταιρεία έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Αφού
συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
νόμιμα και από τους δύο (2) συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλό
φύλλο χαρτιού.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

