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ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την προμήθεια 100 eToken για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος όσον αφορά τις υποδομές για
ηλεκτρονική υπογραφή των μελών του
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης : 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
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 ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο:
“ADACOM CYBER SECURITY” με ΑΦΜ 099554476 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στην Αττική, Κρέοντος 25,
ΤΚ 10442 Αθήνα, τηλ. 2105193740 που εκπροσωπείται νόμιμα από τoυς κ. Ασημιάδη Σάββα, Πρόεδρος
και τον κ. Βασιλειάδη Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο με το από 15/4/2021 Αριθ.Πρωτ.:
1466941 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΕΒΕΑ.

Μετά την από 22/27-04-2021 Απόφαση Συγκλήτου Συνεδρίαση 190η του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΑΔΑ:
6Ε7Γ469Β7Δ-Γ30 καθώς και την υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας ανατίθεται η Προμήθεια 100
eToken για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος όσον αφορά τις υποδομές για ηλεκτρονική υπογραφή των
μελών του στο όνομα του δευτέρου από τους συμβαλλόμενους, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για συντομία
"Ανάδοχος".
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 2197/6-4-2021 προσφορά του, σε απάντηση της υπ΄αρίθμ. 1445/9-3-2021 έγγραφης
πρόσκλησης, 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 τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ [3.472,00] συμ/νου ΦΠΑ ήτοι δύο
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χιλιάδες οκτακόσια ευρώ [2.800,00 €]. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου KAE: 1899 “Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά”, ΑΑΥ 01-032021 με ΑΠ. 1283/01-03-2021, ΑΔΑ: Ψ6Ζ8469Β7Δ-ΚΒ3, ΑΔΑΜ:21REQ008213276
2)

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Χρόνος: 30 - τριάντα ημέρες 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, β. Ιωάννης Καλιντήρης, γ. Σταύρος Νικολόπουλος.
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

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για τριάντα [30] ημέρες από την υπογραφή της.
5)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, η ανάδοχος δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.
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 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.

Σελίδα 2 από 3

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.
7)

ΛΟΙΠΟΙΟΡΟΙ

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
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

Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής

Ασημιάδης Σάββας, Πρόεδρος
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