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ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των οικίσκων διαμονής
μεταναστών και ειδικής χρήσης οικίσκων Διοίκησης στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης
Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. στον
Ταύρο, σήμερα την 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή , οι
υπογεγραμμένοι:
1. Ο Ταξίαρχος Αντώνιος ΜΠΑΚΑΣ, Δ/ντής της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής που εκπροσωπεί το
Ελληνικό Δημόσιο και:
2 Ο ΤZΙΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος, Εμπορία-Συντήρηση Κλιματιστικών, Ηούς 31, Κάτω Πετράλωνα , τηλ.
6975674282 (ΑΦΜ-136737858, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ), που στο εξής θα αποκαλείται προμηθευτής,
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
3..Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των οικίσκων
διαμονής μεταναστών και ειδικής χρήσης οικίσκων Διοίκησης στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης
Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας ισχύος ανυπερθέτως μέχρι την 30/06/2014 εντός του ποσού των εβδομήντα
τριών χιλιάδων οκτακοσίων (73.800,00) ευρώ, δυνάμει της υπ’αριθμ. 8000/20/4/192/11-β΄ από
08.01.2014 απόφασης του ΥΠΠ/ΥΔΕΑΠ,
4..Οι εκτελούμενες εργασίες της σύμβασης αναλύονται ως εξής:
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TYΠΟΣ

TIMH ANA TEMAXIO

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

(700) κλιματιστικών
μονάδων

7,00

4900,00

Γέμισμα FREON

Για (600) κλιματιστικές
μονάδες

13,00

7800,00

Αντικατάσταση ηλεκτρονικής
πλακέτας (500) εσωτερικών
μονάδων

Για 350 FUJITEC
τύπου FJ 09SCW/T
Για 100 COOL STAR
τύπου MSG 09HRN2
Για 50 STARWAY

55,00

19250,00

52,00

5200,00

40,00

2000,00

Για 250 FUJITEC
τύπου FJ 09SCW/T
Για 100 COOL STAR
τύπου MSG 09HRN2
Για 50 STARWAY
Για 150 FUJITEC
τύπου FJ 09SCW/T
Για 50 COOL STAR
τύπου MSG 09HRN2
Για 50 STARWAY

35,00

8750,00

35,00

3500,00

35,00
21,00

1750,00
3150,00

20,00

1000,00

20,00

1000,00

ΣΥΝΟΛΟ

58300,00

ΦΠΑ 23%

13409,00

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

71709,00

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικατάσταση κομπρεσέρ
(αεροσυμπιεστές) (400)
μονάδων

Αντικατάσταση μοτέρ
ανεμιστήρα (250)
εξωτερικών μονάδων
-

5. Η παράδοση των συγκεκριμένων υλικών και εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης
6. Το κόστος του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 71.709,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων
νόμιμων κρατήσεων και Φ.Π.Α., Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες , όπως
ημερομίσθια ,εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών ,ασφάλισης απασχολούμενου
προσωπικού ,η αξία των υλικών ως και κάθε άλλη σχετική εργασία με την συντήρηση των
κλιματιστικών της εν λόγω Υπηρεσίας .Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της
παρούσας σύμβασης.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ,δηλαδή,
καταβολή των νομίμων αποδοχών , οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική ) ΣΣΕ ,τήρηση του νόμιμου ωραρίου ,ασφαλιστική κάλυψη
,τήρηση νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων και πρόληψης επαγγελματικού
κινδύνου. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλεται ,
μονομερώς από την Υπηρεσία , η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.
8. Τον έλεγχο και την παραλαβή των υλικών θα ενεργήσει η τριμελής επιτροπή που ενήργησε τον
διαγωνισμό, η οποία μπορεί να προσλάβει και ειδικό εμπειρογνώμονα. Η επιτροπή ελέγχου θα
εξετάσει τα είδη τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους συμφωνιών, οπότε τότε και
μόνο θα επιτρέψει την πληρωμή. Εάν διαπιστώσει ανομοιότητα θα συντάξει πρακτικό, το οποίο θα
υποβάλλει στη διατάξασα το διαγωνισμό Υπηρεσία, η οποία θα κρίνει κατά πόσο η διαφορά
αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας. Εάν υπάρχει διαφορά θα απαγορεύσει την προμήθεια και θα
προκαλέσει απόφαση της Υπηρεσίας μας. περί κηρύξεως του προμηθευτή εκπτώτου, με όλες τις
συνέπειες.
9.Μετά την παραλαβή των υλικών τα δικαιολογητικά της δαπάνης θα υποβληθούν στην ΥΔΕΑΠ/
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής προκειμένου να αποσταλούν στον υπόλογο του έργου, ο οποίος θα
προβεί στην πληρωμή της δαπάνης και την εν συνεχή υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
10.Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό
2012ΣΕ05020001 και τίτλο ‘’Ετήσιο πρόγραμμα έτους 2012’’ από τον υπόλογο διαχειριστή του έργου
που έχει ορισθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες υλοποίησης του Π.Δ.Ε.
11.Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: α.Αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας. β. Βεβαίωση μη οφειλής Ι.Κ.Α.
12.Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
και κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε ποσοστό 0,10% και δεν
υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α των Υπ. Συντονισμού
και Οικονομικών 43115/5-11-52 η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 2957/54 καθώς και το άρθρο 11 παρ .
1,2 του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α-2000)
13.Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας ή αθετήσεως των παρόντων όρων από τον μειοδότη
προμηθευτή, κηρύσσεται αυτός υποχρεωτικά έκπτωτος από την καταρτισθείσα σύμβαση, καθώς και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή και γενικά εφαρμόζονται σε βάρος του οι κυρώσεις που
προβλέπονται από το Π.Δ. 118/07.
14.Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίτυπα και επικολλήθηκαν τα νόμιμα
ένσημα.
.
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