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   ΑΝΑΡΤΗΤEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
   Τρίπολη: 26/04/2017 
   Αρ. πρωτ.: 2211 

   

  
ΣΥΜΒΑΣΗ 

για «Την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών και 
Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου». 
 
Στην Τρίπολη σήμερα στις 26/ 04/ 2017 μεταξύ: 
  
Α. Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό 
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τ.Κ. 22100, με Α.Φ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Υ. 
Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής 
Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών Αν. Καθηγητή Νικήτα-Σπύρο Κ. Κουτσούκη 
(δυνάμει του 4186/27-12-2016 ΦΕΚ/τ.Β.) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια 
της σύμβασης αυτής  «Αγοραστής»,  και  
 
 
Β. Της Εταιρείας με την επωνυμία RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΑ 
– ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, και το διακριτικό τίτλο RAMOS AE, η οποία εδρεύει 
επί της οδού Αρριανού 3, Περιστέρι, Τ.Κ. 12131, Τηλ.: 210-5769000, ΑΦΜ 
999848380, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπούμενης νομίμως από τον 
ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ ΑΓΓΕΛΟ, με αριθμ. Α.Τ. ΑΖ 613663 (βάσει του υπ. αριθμ. 30556/01-
04-2015 εγγράφου του ΓΕΜΗ 5113501000) και αποκαλούμενης στη συνέχεια του 
παρόντος "ο Προμηθευτής" συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι: 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Με την παρούσα σύμβαση ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να προμηθεύει στον 
Αγοραστή «Την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών 
και Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου» (Ταξινόμηση κατά CPV : 48461000-7: Πακέτα αναλυτικού 
λογισμικού ή λογισμικού προβλέψεων 30213100-6: Φορητοί επιτραπέζιοι 
μικροϋπολογιστές 30213300-8: Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 30231000-7: 
Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 30125110-5: Τόνερ για εκτυπωτές 
λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 30125120-8: Τόνερ για φωτοαντιγραφικές 
μηχανές 39141300-5: Ερμάρια),  
 
σύμφωνα με την προσφορά του στον Υπ’ αριθμ 08/2016 Συνοπτικό διαγωνισμό 
προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ και ενός λεπτού 
(17.660,01€) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, όπως αυτή περιγράφεται 
στη συνημμένη κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Τεχνικές Προδιαγραφές), που 
επισυνάπτεται στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
  
Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, ΚΑΕ: 4121.04. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ 
Το τίμημα για την προμήθεια και εγκατάσταση των υπό προμήθεια ειδών θα 
ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ και 
εβδομήντα έξι λεπτών (6.942,76€€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 
πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (5.599,00€) χωρίς Φ.Π.Α, όπως 
αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που επισυνάπτεται ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Οικονομική Προσφορά  στη Σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.  
 
Για την είσπραξη του τιμήματος για τις προμήθειες,  ο Προμηθευτής θα εκδώσει 
τιμολόγιο και θα υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η  πληρωμή θα  γίνει  μετά  την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής 
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση των 
νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με 
χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν  στο  όνομα  του  προμηθευτή,  με  βάση  τα  
τιμολόγια  του  και  ύστερα  από  θεώρηση  αυτών  από  την αρμόδια  Υπηρεσία  του  
Ελεγκτικού  Συνεδρίου. Το   συμφωνημένο   τίμημα   θα   καταβληθεί   σε   Ευρώ (€).  
 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).  

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τις ισχύουσες νόμιμες 
κρατήσεις (π.χ. Μ.Τ.Π.Υ) και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου 
ή οποιουδήποτε τρίτου. Τραπεζικά τέλη δασμοί, φόροι, μεταφορικά και λοιπές 
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
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 ΑΡΘΡΟ 4-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Ανταλλακτικών και 
Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ, Αναλωσίμων και Επίπλων για τις ανάγκες του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα (30) ημερών (Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Σημειώνεται δε η επιθυμία του Πανεπιστημίου για την όσο το δυνατό ταχύτερη 
προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω Εξοπλισμού λόγω των απαιτούμενων 
αναγκών που έχουν προκύψει για την ομαλή λειτουργία του. 

Η οριστική παραλαβή της Εφαρμογής (Πρωτόκολλο Οριστικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής) θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την 
συμβατικά καθορισμένη ημερομηνία για την ολοκλήρωση της προσωρινής του 
παραλαβής. 
  
  
ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  
Ο Προμηθευτής έχει καταθέσει την υπ’ αριθμ. 121645 /18-04-2017 Εγγυητική 
Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, εκδοθείσα από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων,  συνολικού ποσού  280,00€. 

Ταυτόχρονα, ο Προμηθευτής με την κατάθεση της προσφοράς του αυτόματα:  
1. εγγυάται (από την ημέρα έκδοσης Πρωτοκόλλου Οριστικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής) την καλή λειτουργία των προμηθευομένων ειδών που 
προσφέρουν και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα 
παρουσιαστούν για τρία (3) έτη χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

2. αναλαμβάνει να επέμβει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων 
που θα παρουσιαστούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 
ειδοποίησή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης. 

  
  
ΑΡΘΡΟ 6-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις 
που αναγράφονται στην Προκήρυξη (συμπεριλαμβανόμενων και των 
παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της 
Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Η 
παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 
(ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016). 
  
  
ΑΡΘΡΟ 7-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 
εγγράφως κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων. 
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 ΑΡΘΡΟ 8-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που 
απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως. 
  
 
ΑΡΘΡΟ 9-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ο Προμηθευτής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο 
μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα 
Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 
την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 

 Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας και 
έλαβε το Πανεπιστήμιο τρία και η Εταιρεία ένα. 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία 

Ο Αν. Πρύτανη  
Οικονομικής Διαχείρισης &  

Νέων Τεχνολογιών  
 
 

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
 
 
 
 

Μορφοβασίλης Άγγελος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-  Τεχνικές Προδιαγραφές και  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Οικονομική Προσφορά 
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