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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  αριθµ.    279 / 2009 Τ.Π. 
 
«Για την προµήθεια αναλωσίµων (µελανιών) για τους εκτυπωτές και τις 
συσκευές τηλεοµοιοτυπίας προς χρήση των Σχολών και Υπηρεσιών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προϋπολογισµού 200.000,00 € (συµπ. Φ.Π.Α.)». 
 
Στην Αθήνα σήµερα 28/9/2009 ηµέρα ∆ευτέρα στο γραφείο της Πρυτανείας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Ηρώων 
Πολυτεχνείου 9) µεταξύ των συµβαλλόµενων: 
 
α) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νοµίµως εκπροσωπουµένου από τον 
Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης κ. Ι. Ν. Πολύζο και 
β) της εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.», µε έδρα την Αθήνα, οδός 
Φαβιέρου 5, Τ.Κ.:  14452, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον κ. 
Γαλάνη ∆ηµήτριο του Χρήστου κάτοικο Αθηνών οδός Κούπα 34Α Τ.Κ.: 11526, µε 
Α.∆.Τ.: Π-503284, συµφωνούνται τα ακόλουθα: 
 
Στις 16/12/2008 διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισµός «για την προµήθεια 
αναλωσίµων (µελανιών) για τους εκτυπωτές και τις συσκευές τηλεοµοιοτυπίας προς 
χρήση των Σχολών και Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
προϋπολογισµού 200.000,00 € (συµπ. Φ.Π.Α.)». 
 
Προσφορές κατέθεσαν οι εξής εταιρείες: 

1. Α. ΠΡΟΚΟΠΗΣ Ε.Π.Ε. 
2. Bit & Byte A.E. 
3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
4. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 

 
Με την από 11/6/2009 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ε.Μ.Π. εγκρίθηκε 
η κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισµού «για την προµήθεια αναλωσίµων 
(µελανιών) για τους εκτυπωτές και τις συσκευές τηλεοµοιοτυπίας προς χρήση 
των Σχολών και Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», 
προϋπολογισµού 200.000,00 € (συµπ. Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS A.E.B.E.», της οποίας η προσφορά αποδείχθηκε κατά την διαδικασία 
αξιολόγησης ως η προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή, για το χρονικό διάστηµα από 
την υπογραφή της Σύµβασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισµού, µε 
τις ακόλουθες τιµές και όρους: 
 
Ποσοστό έκπτωσης 18% επί του επίσηµου τιµοκαταλόγου λιανικής πώλησης της 

εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., ο οποίος κατατέθηκε µε την 
οικονοµική της προσφορά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο επίσηµος 

τιµοκατάλογος της αναδόχου δεν περιλαµβάνει Φ.Π.Α. 19%. 



 2

 
Οι πιστώσεις µπορούν να µεταβληθούν κατά +15% ή – 50% ανάλογα µε τις ανάγκες 
των Σχολών και Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος, ως εξής: 
 
Α/Α ΣΧΟΛΗ ΠΟΣΑ ΣΕ € 

1 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13.515 

2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15.015 

3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 22.065 

4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

24.015 

5 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 11.505 

6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17.430 

7 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9.090 

8 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18.525 

9 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 18.840 

10 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 80.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 230.000 

 
 
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα υπό προµήθεια είδη µελανιών για τους 
εκτυπωτές και τις συσκευές τηλεοµοιοτυπίας σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά 
του αναδόχου: 

 
Α/Α 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 

1. Μελάνια και τόνερ για εκτυπωτές  όλων των διαθέσιµων τύπων (αυθεντικά) 
2. Μελάνια και ταινίες για συσκευές τηλεοµοιοτυπίας για όλους τους διαθέσιµους 
τύπους (αυθεντικά) 

Μελάνια (ασπρόµαυρα - έγχρωµα) και τόνερ όλων των τύπων για εκτυπωτές και 
συσκευές τηλεοµοιοτυπίας των παρακάτω οίκων: 
 

BROTHER 
CANON 
EPSON 
FUJITZU 
GENICOM 
HP 
IBM 
KONICA MINOLTA 
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KYOCERA  
LANIER 
LEXMARK 
OLIVETΤI 
PANASONIC 
QMS 
RICOH 
SAMSUNG 
SIEMENS 
XEROX 
SHARP 

 
Σε περίπτωση που ζητηθεί από το Ε.Μ.Π. µελάνι από οίκο διαφορετικό από τους 
αναφερόµενους στη διακήρυξη, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προµηθεύσει το 
Ίδρυµα µε το ζητούµενο είδος µε το ίδιο τουλάχιστον ποσοστό έκπτωσης που έγινε η 
κατακύρωση, επί της αναγραφόµενης τιµής του επίσηµου τιµοκαταλόγου της. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύµβαση ισχύει µέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισµού. Οι 
πιστώσεις µπορούν να µεταβληθούν κατά +15% ή – 50% ανάλογα µε τις ανάγκες των 
Σχολών και Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: 

1. Η παράδοση θα είναι τµηµατική ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Οι παραγγελίες θα γίνονται εγγράφως 
(µε FAX) και ο «Ανάδοχος» θα ανταποκρίνεται σε διάστηµα τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της παραγγελίας. 

2. Σε περίπτωση δε προσωρινής ή οριστικής αδυναµίας εκτέλεσης παραγγελίας 
για λόγους ανωτέρας βίας, ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να καταθέτει µέσα στο 
χρονικό διάστηµα αποδεικτικά στοιχεία για τους λόγους της µη εκτέλεσης και 
επί αυτού θα αποφασίζει το Πρυτανικό Συµβούλιο. 

3. Η µη τήρηση κάποιου όρου της παρούσης διακήρυξης και η µη έγκαιρη µε 
υπαιτιότητα του «Αναδόχου» εκτέλεση της όλης εργασίας από µέρους του, 
συνεπάγεται την κατάπτωση υπέρ του Ταµείου του Ε.Μ.Π. του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ως και καταβολή πάσης θετικής και αποθετικής 
ζηµιάς που εξαιτίας του έπαθε το Ίδρυµα. 

 
ΕΞΟ∆Α ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
Τα έξοδα αποστολής, ασφάλισης και κάθε σχετικό µε την παράδοση των προϊόντων 
µέχρι και εντός των χώρων του Ιδρύµατος βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Η πληρωµή του µειοδότη θα γίνει µε τιµολόγια επί πιστώσει εντός εξήντα 
(60) ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου. Τα τιµολόγια  θα εκδίδονται 
χωριστά για κάθε ζητούµενο είδος σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆.Ο.Υ. του 
Ιδρύµατος µετά την παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της 
Σχολής ή υπηρεσίας του Ε.Μ.Π. των ειδών της κάθε τµηµατικής 
παραγγελίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι  νόµιµες κρατήσεις 3,072% (υπέρ 
του ΜΤΠΥ και χαρτόσηµο επί της υπέρ του ΜΤΠΥ κράτησης). Τυχόν 
κρατήσεις που θα επιβληθούν µε νεώτερες διατάξεις θα βαρύνουν τους 
προµηθευτές. 
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2. Πέραν των παραπάνω όρων και οποιουδήποτε σχετικού µε την ως άνω 
προµήθεια που δεν προβλέπονται µε την παρούσα σύµβαση, ισχύουν 
αναλογικά οι όροι της υπ’ αριθµ. 33498 / 12-11-2008 διακήρυξης και η 
προσφορά του αναδόχου. 

3. Για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας ο δεύτερος των 
συµβαλλοµένων κατέθεσε την υπ’ αριθµ. 743317 εγγυητική καλής εκτέλεσης 
της ΤΡΑΠΕΖΗΣ   EUROBANK   ποσού 16.807,00 €, η οποία θα καταπέσει 
υπέρ του Ε.Μ.Π. σε περίπτωση µη καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. 
Σε διαφορετική περίπτωση η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί µε την 
ολοκλήρωση του έργου που µε το παρόν συµφωνητικό ανατίθεται. 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η Ανάδοχος εταιρεία µε ευθύνη της, υποχρεούται να αντικαθιστά κακέκτυπα 
ή λανθασµένες παραδόσεις σε εύλογο χρονικό διάστηµα από τότε που θα 
ζητηθεί από το αντίστοιχο τµήµα του Ε.Μ.Π.. 

2. Η Ανάδοχος εταιρεία ευθύνεται εξ ολοκλήρου έναντι του Ε.Μ.Π. για την 
πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης αυτής.  

3. Η Ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της 33498 / 
12-11-2008  διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος 
συµφωνητικού. 

4. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης εκ µέρους του αναδόχου 
παρέχει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το δικαίωµα για κατάπτωση ολική 
ή µερική της εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύµβασης και το δικαίωµα 
να τον κηρύξει έκπτωτο. Αυτό δεν δηµιουργεί καµιά απαίτηση του αναδόχου 
έναντι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε εξαίρεση τα ήδη οφειλόµενα 
από το µέρος της πραγµατικής εκπλήρωσης της σύµβασης. Επίσης, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει εις βάρος του 
αναδόχου ποινική ρήτρα αξίας ίσης µε αυτή της αξίας της παραγγελίας την 
οποία δεν εκτέλεσε, ή και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την 
αποκατάσταση κάθε άµεσης ή έµµεσης ζηµίας σε περίπτωση κακής τήρησης. 

5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

6. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η 
σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της 
διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί 
από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

7. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
 Παραδόθηκε η ποσότητα µελανιών για τους εκτυπωτές και τις συσκευές 
τηλεοµοιοτυπίας, η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο του ποσού του 
προϋπολογισµού καθώς και της επέκτασής του ή, εφόσον πρόκειται για 
διαιρετό υλικό, εάν η ποσότητα µελανιών για τους εκτυπωτές και τις 
συσκευές τηλεοµοιοτυπίας που παραδόθηκε αντιστοιχεί σε ποσό του 
προϋπολογισµού το οποίο υπολείπεται της συµβατικής αξίας, κατά µέρος 
που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.  

 Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως  
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
Το παρόν συµφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. Καθένας από τους 
συµβαλλόµενους πήρε από ένα και ένα κατατίθεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η 
παρούσα σύµβαση ισχύει για ένα (1) έτος µε δικαίωµα παράτασης. 
 
∆εν χαρτοσηµαίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 25-33 του Ν.2873/2000. 

     

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

     Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ                                   ………………………………. 

 

 Αρµόδια 
Υπάλληλος 

Προϊσταµένη 
Τµήµατος 

Προϊσταµένη 
∆/νσης Οικ. Υπηρεσιών 

Προϊστάµενος 
Γενικής  
∆/νσης 

Προϊστ. 
Γραµµατείας 
Ε.Μ.Π. 

Μονογραφή   
 

   

Ηµεροµηνία      

 

   


