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ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την προμήθεια λογισμικού Microsoft Office 365 για ένα (1) έτος

Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Χρόνος ισχύος αδειών: 1 (ένα) έτος
Συμβαλλόμενοι:
1.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 647/6-122017 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)
2.

Η εταιρία ΧΑΪΠΑΚ ΑΕΒΕ Συστήματα Οργανώσεως και Πληροφορικής, με διακριτικό τίτλο: «HIPAC

ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ 094472691 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και έδρα στην Ευρυδάμαντος 53, ΤΚ 11745 Αθήνα, τηλ. 210
9370265 που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ορέστη Καραογλάνη με το από 1492558.2156728/17-5-2021
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΕΒΕΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

το υπ’αριθμ. 963/16-2-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008148859

συνολικού ποσού

35.000,00 € συμ/νου ΦΠΑ ήτοι 28.225,80 € άνευ ΦΠΑ

2.

την υπ’αριθμ.1278/1-3-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΑΞΡ469Β7Δ-5ΙΝ, ΑΔΑΜ:

21REQ008212724
3.

την υπ’αριθμ. 13/ 25.02.2021 απόφαση - Συνεδρίαση 187η με ΑΔΑ: ΨΗ79469Β7Δ-Ψ9Ω “Έγκριση

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια λογισμικού Microsoft Office 365 για ένα (1) έτος, για
τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και έγκριση Επιτροπών διαγωνισμού”
4.

την υπ’αριθμ. 1322/3-3-2021 διακήρυξη με ΑΔΑ: ΨΡΤ1469Β7Δ-ΟΙΩ, ΑΔΑΜ: 21PROC00823081

5.

την υπ’αριθμ. 1343/3-3-2021 ενημέρωση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης

6.

την υπ’αριθμ. 2/26-3-2021 απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ: Ω5ΤΦ469Β7Δ-9ΧΡ περί έγκρισης πρακτικού

αποσφράγισης προσφορών – προσωρινός ανάδοχος
7.

την υπ’αριθμ. 1930/29-3-2021 ενημέρωση προς τις εταιρείες

8.

την υπ’αριθμ. 2279/7-4-2021 ενημέρωση για προσκόμιση δικ-κών κατακύρωσης
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9.

την υπ’αριθμ. 2737/22-4-2021 ενημέρωση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης

10.

την υπ’αριθμ. 2736/22-4-2021 ενημέρωση προς τις συμμετέχουσες εταιρείες για ορισμό ημερομηνίας

αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης
11.

τον υπ’αριθμ. 2600/19-4-2021 φάκελο της εταιρείας HIPAC AEBE,

12.

την υπ’αριθμ. 24/27-04-2021 απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ: 60ΧΧ469Β7Δ-ΝΜΞ, της 190 ης Συνεδρίασης

Συγκλήτου, ΑΔΑΜ: 21AWRD008673521
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους
όρους, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την από 1496/11-3-2021 προσφορά του, στα πλαίσια του υπ’αριθμ. 1/2021 συνοπτικού
διαγωνισμού, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύσει τα είδη

σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής αντί του συνολικού ποσού των 30.950,40 € συμ/νου ΦΠΑ 24%, ήτοι 24.960,00
€ άνευ ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγκεκριμένα:
KAE: 7000-7100-7120,7123 , απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΠ. 1278/1-3-2021, ΑΔΑ: 6ΑΞΡ469Β7Δ5ΙΝ, ΑΔΑΜ: 21REQ008212724.
2) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Χρόνος: από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της προμήθειας και
την αρμόδια επιτροπή Προμηθειών/ καλής εκτέλεσης [ΑΔΑ: ΨΡΧ7469Β7Δ-Ψ9Ο]. Τακτικά μέλη: α.
Ανδρέας Μαλής, malis@uop.gr β. Ιωάννης Καλιντήρης kalidiris@go.uop.gr, γ. Σταύρος Νικολόπουλος
nikiplos@uop.gr.
3) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό, Προμηθειών/ καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών για το έτος 2021 με ΑΔΑ: ΨΡΧ7469Β7Δ-Ψ9Ο
4) ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Χρόνος ισχύος αδειών: 1 (ένα) έτος

5) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, προσκομίστηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αρ.
850ILG2194998 / 25-5-2021 ποσού 1.248,00 € (χίλια διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ), ίση με το 5% της συμβατικής
αξίας.
6) ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομά του, βάσει
των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής
ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του
δικαιούχου), κατόπιν της οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, είναι NΠIΔ και δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό
του με εντολή μεταφοράς σε Εμπορική Τράπεζα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα
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εξής:

α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E, Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της A.E, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία
και δεσμεύοντα αυτήν, με την υπογραφή τους πρόσωπα.
β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής, υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες
και EΠE):
1. Το τελευταίο καταστατικό και
2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου, ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή
στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν την εταιρία.
Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το Λογιστήριο του
Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Το συμφωνημένο τίμημα θα
καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις:


Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων& κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).



Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).
Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της



συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του
συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που
αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ.
αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).
Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που



υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ,
ΦΕΚΒ΄969/22-3-2017).
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ.3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214),



όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94,(ΦΕΚ Α΄43), θα παρακρατηθεί φόρος
εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε
4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).
Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης



με τον ανάδοχο.



Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
1) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

i.

Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016
ii.

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

iii.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από
οποιαδήποτε αιτία κατά την προμήθεια των υπό προμήθεια ειδών. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του
προσωπικού του αναδόχου.

iv.

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή
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υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των
συμβαλλόμενων.
v.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από την παρούσα σύμβαση,
θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα.
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα
(4) όμοια πρωτότυπα. Από τα τέσσερα πρωτότυπα, τα τρία (3) έλαβε το Πανεπιστήμιο και το τέταρτο
έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Πρύτανης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

Ορέστης Καραογλάνης
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ΠAPAPTHMA Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η προμήθεια προϊόντων λογισμικού αφορά τα παρακάτω προϊόντα: 1) Συμβόλαιο OVS-ES Microsoft Office 365
Πακέτο Α3, στην τρέχουσα έκδοση του προϊόντος, για 650 άδειες προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) και περίπου 25.000 φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες), για ένα έτος.
Στο συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες υπηρεσίες: - Δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access) σε διοικητικές μονάδες και υπολογιστές καθηγητών και προσωπικού καθώς και εργαστήρια και εκπαιδευτικές μονάδες του
Πανεπιστημίου. - Δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης του λογισμικού Office (Outlook, Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Publisher, Access) από όλους τους καθηγητές και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου καθώς και το σύνολο των ενεργών φοιτητών στους προσωπικούς τους υπολογιστές, μέχρι πέντε υπολογιστές
και έως πέντε tablet και πέντε τηλέφωνα ανά χρήστη.
Απαιτήσεις σχετικά με τον προμηθευτή:

- Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει εκπαιδευμένους τεχνικούς/διαχειριστές οι οποίοι θα παρέχουν τεχνική
υποστήριξη σε προβλήματα εγκατάστασης/παραμετροποίησης, περιλαμβανόμενης της διασύνδεσης με ομόσπονδα συστήματα αυθεντικοποίησης
- Ο προμηθευτής θα πρέπει να ορίσει συγκεκριμένο contact person στην προσφορά του, ο οποίος και θα αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον κατασκευαστή του λογισμικού ή τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, καθώς και τη
διαχείριση και επίλυση θεμάτων που αφορούν στους μηχανισμούς διανομής του λογισμικού με ηλεκτρονικά η μή
μέσα
Διάρκεια Συμβολαίου: - Ένα (1) έτος

Παράδοση: - Εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης
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