
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
 

Για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την δηµιουργία κεντρικής υποδοµής 
για την παροχή ολοκληρωµένου περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας 
(ILSaS  - Integrated Library System as Service) στο πλαίσιο της ενταγµένης 
πράξης µε τίτλο: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β» του ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση µε κωδικό Ε∆ΕΙΛ 68/1014 και  Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον  
Καθηγητή ΗΜΜΥ Ε.Μ.Π., κ.  Μήτρου Νικόλαο. 
Στην Αθήνα σήµερα ……/……/2011 στον Ειδικό Λογαριασµό Αξιοποίησης Κονδυλίων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 9) 
µεταξύ των συµβαλλόµενων:  
 
α) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)/Ειδικός Λογαριασµός Αξιοποίησης 
Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ , νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον Αντιπρύτανη κ. Ιωάννη 
Ν. Αβαριτσιώτη και  
β) της εταιρείας ………………………, µε έδρα την Αθήνα, οδός …………… Τ.Κ. ………,  
……………….. νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον κ………………….., µε Α∆Τ ……….. 
συµφωνούνται τα ακόλουθα : 
 
Στις …………… διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός  διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη τιµή, για την δηµιουργία κεντρικής υποδοµής για την παροχή ολοκληρωµένου 
περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας (ILSaS  - Integrated Library System as Service) 
στο πλαίσιο της ενταγµένης πράξης µε τίτλο: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β» του ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση µε κωδικό Ε∆ΕΙΛ 68/1014 και  Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή ΗΜΜΥ 
Ε.Μ.Π., κ.  Μήτρου Νικόλαο, συνολικού προϋπολογισµού 1.370.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
Προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες:  

1) 

2) 

3)  

............................. 

Με την Απόφαση της ……/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π την ………… εγκρίθηκε η κατακύρωση του 
διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την δηµιουργία 
κεντρικής υποδοµής για την παροχή ολοκληρωµένου περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως 
υπηρεσίας (ILSaS  - Integrated Library System as Service), στο πλαίσιο της ενταγµένης 
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πράξης µε τίτλο: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση µε 
κωδικό Ε∆ΕΙΛ 68/1014 και  Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή ΗΜΜΥ Ε.Μ.Π., κ.  
Μήτρου Νικόλαο στην εταιρεία …………………………. διότι κατέθεσε τη συµφερότερη 
προσφορά, έναντι του ποσού των …………………€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α).  
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – EΓΓΥΗΣΗ: 

Η  ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 
βιβλιοθηκών µέσα σε διάστηµα είκοσι µηνών από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 
στην Επιτροπή Παραλαβής και σύνταξης Πρωτοκόλλου Παραλαβής του ∆ιαγωνισµού. 

Ως ηµεροµηνία παραλαβής ορίζεται η ηµεροµηνία Πρωτοκόλλου παραλαβής της αρµόδιας 
Επιτροπής. Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει από την Οριστική Παραλαβή του 
ανωτέρω εξοπλισµού. 

Η µη τήρηση κάποιου όρου της παρούσας σύµβασης και η µη έγκαιρη µε υπαιτιότητα του 
µειοδότη, εκτέλεση της όλης εργασίας από µέρους του, συνεπάγεται την κατάπτωση υπέρ του 
Ταµείου του Ειδικού Λογαριασµού Αξιοποίησης Κονδυλίων του Ε.Μ.Π του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ως και καταβολή πάσης θετικής και αποθετικής ζηµιάς που 
εξαιτίας του έπαθε ο Σ.Ε.Α.Β.. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ: 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις, µε βάση τα παρακάτω:  
 
Χορήγηση έντοκης προκαταβολής είκοσι πέντε  τοις εκατό (25%) του συµβατικού τιµήµατος 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης 
Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το υπόδειγµα. Η 
παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη όπως εκάστοτε ισχύει "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού 
Ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις". Κατά την εξόφληση θα 
παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για το χρονικό διάστηµα 
υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία λήψεως µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής 
του Έργου. Για τον υπολογισµό του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των 
εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
λήψης της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες. Η εγγυητική 
επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µε την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του Έργου. 
 
Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συµβατικού τιµήµατος, αφού παρακρατηθεί ο 
µε τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς  τόκος, επί της εισπραχθείσας προκαταβολής, και για 
το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής µέχρι την ηµεροµηνία 
που θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν οι παρακάτω τρεις (3) πρώτες φάσεις του έργου 
παρακάτω:   
1η φάση: Εγκατάσταση, έλεγχος και παραµετροποίηση λειτουργιών ενιαίου Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Σ.Β.).  
2η φάση: Πλήρης λειτουργία των Υποσυστηµάτων Καταλογογράφησης και Αναζήτησης του 
ενιαίου Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Σ.Β.). 
3η φάση: Λειτουργία του Υποσυστήµατος Κυκλοφορίας Υλικού του ενιαίου 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Σ.Β.). 
Το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο µε τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς τόκος. 
 



Η πληρωµή του µειοδότη θα γίνει µε Τιµολόγιο επί πιστώσει και σε χρόνο προσδιοριζόµενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος. 
Το τιµολόγιο θα εκδοθεί σύµφωνα µε το ∆ελτίο Αποστολής και εντός τριάντα ηµερών από 
την ηµεροµηνία έκδοσης του. Το κόστος θα βαρύνει την ενταγµένη πράξη µε τίτλο: 
«ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση µε κωδικό Ε∆ΕΙΛ 68/1014 και  
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή ΗΜΜΥ Ε.Μ.Π., κ.  Μήτρου Νικόλαο.  Ο ανάδοχος 
θα επιβαρυνθεί µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων 
ή άλλων οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο (3% υπέρ ΜΤΠΥ και 
χαρτόσηµο επί της υπέρ του ΜΤΠΥ κράτησης ήτοι σύνολο 3.072%).  
Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προµήθεια αγαθών ή 8% για 
παροχή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ.1 εδ. στ΄ του Ν.2238/1994 ΦΕΚ 151/Α/94). 

Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Πέραν των παραπάνω όρων, για οτιδήποτε σχετικό µε την ανωτέρω προµήθεια που δεν 
προβλέπεται µε την παρούσα σύµβαση, ισχύουν αναλογικά οι όροι του υπ. αριθµ. 
…………… τεύχους διακήρυξης και η προσφορά του αναδόχου (τεχνική και οικονοµική). 

Για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας ο δεύτερος των συµβαλλοµένων κατέθεσε 
την υπ’αριθµ. ..................... εγγυητική καλής εκτέλεσης της Τράπεζας .............. συνολικού 
ποσού  ................ευρώ χρονικής διάρκειας ……………..µηνών, η οποία θα καταπέσει  υπέρ 
του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Μ.Π. σε περίπτωση µη καλής εκτέλεσης της παρούσας 
σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η εγγυητική  επιστολή θα επιστραφεί  µε την 
ολοκλήρωση της προµήθειας που µε το παρόν συµφωνητικό ανατίθεται. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1) Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης µε αρ. 24/2011 η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος συµφωνητικού. 

2) Όλοι οι όροι της παραπάνω σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση 
οποιουδήποτε εξ αυτών εκ µέρους του αναδόχου παρέχει το δικαίωµα στον ΕΛΚΕ του Ε.Μ.Π 
για κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύµβασης και το 
δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο. Αυτό δεν δηµιουργεί καµία απαίτηση του αναδόχου 
έναντι του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ. Επίσης ο Ειδικός Λογαριασµός του Ε.Μ.Π διατηρεί το δικαίωµα να 
αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε άµεσου ή έµµεσου ζηµίας σε 
περίπτωση κακής τήρησης της παρούσας. 

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

4) Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε    

β) έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και   



γ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από την σύµβαση.  

Η παρούσα σύµβαση υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε τρία αντίγραφα, από τα 
οποία έλαβαν από ένα ο κάθε ενδιαφερόµενος και το τρίτο κατατίθεται στον Ειδικό 
Λογαριασµό του Ε.Μ.Π. ∆εν χαρτοσηµαίνεται σύµφωνα  µε τις διατάξεις των άρθρων 25-33  
του Ν. 2873/2000. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙ∆.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                        
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