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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ B ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(CPV 50421000-2)

Στα πλαίσια της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 50421000-2) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6515/11-12-2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του
Υπουργείου Υγείας, την αρίθμ. 14 / πρκ. 6/ 29-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και διενέργειας
σχετικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή το Νοσοκομείο προβαίνει στην παρούσα
Πρόσκληση για Β ΦΑΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΜΕΤΑ ΑΠΟ Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(CPV 50421000-2)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της
σημερινής (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασής του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές
συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο
κόστος τους. Επίσης ο διαγωνιζόμενος απαιτείται να δηλώσει εγγράφως, ότι αναλαμβάνει να αποκαταστήσει
τυχόν βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά την έναρξη της σύμβασης χωρίς περαιτέρω οικονομικές αξιώσεις.
2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια νοσοκομεία
για τα οποία έχει αναλάβει σε ετήσια βάση την συντήρηση βάση την συντήρηση παρόμοιου εξοπλισμού μέσα στα
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τελευταία πέντε χρόνια
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001:2000 και ταυτόχρονα να
πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004, ή εναλλακτικά να διαθέτει ΕΝ ISO
13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).
4.ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών.
5.Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσφέρει συντήρηση για το σύνολο των μηχανημάτων της ομάδας ανά
κατασκευαστικό οίκο.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προληπτική και διορθωτική συντήρηση καθώς και
την επισκευή βλαβών που προέρχονται από την συνήθη και ορθή χρήση όλων των συστημάτων που
αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτημα. Η Συντήρηση περιλαμβάνει και όλα τα ανταλλακτικά για όποιες ομάδες
μηχανημάτων προβλέπεται.
2. Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και να εκτελεί όλες τις
αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης, ζημίας και γενικά κάθε κακής,
επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει κινητό τηλέφωνο
επικοινωνίας του αναδόχου που θα λαμβάνει κλήσεις έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο όλο το χρόνο.
3. Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός των ενεργειών με τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου τότε τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό αυτό έχει η Τ.Υ. του Νοσοκομείου.
4. Να ανακοινώνει αμέσως στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζημία και θα αποκαθιστά την καλή λειτουργία
των εγκαταστάσεων και να παραδίδει στην ΤΥ και στο αντίστοιχο τμήμα δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης.
5.Η διάγνωση οποιασδήποτε βλάβης θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών (εκτός αν ορίζονται λιγότερο στις
επιμέρους απαιτήσεις κάποιας ομάδας)ενώ η πλήρης αποκατάσταση της βλάβης εντός μίας εβδομάδας το
μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής.
6. Η προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την λειτουργία των τμημάτων
και θα ενημερώνει την ΤΥ
7. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τον αντίστοιχο αριθμό
προληπτικών συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή για το διάστημα της παράτασης.
8. Στις υποχρεώσεις Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης είναι και η έγκαιρη έγγραφη
προειδοποίηση του Νοσοκομείου για την ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε επισκευής (μικρής ή ευρύτερης
κλίμακας) του συντηρούμενου εξοπλισμού, καθώς και η υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να
εκτελεσθούν προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες. Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου
έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκομείου για απαιτούμενες επισκευές του συντηρούμενου
εξοπλισμού θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες από
την Σύμβαση συνέπειες εις βάρος του και τα αντίστοιχα κόστη επισκευής
9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβουλευθεί τα εγχειρίδια συντήρησης των Κατασκευαστών, για τυχόν
πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, και να διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση
έκτασης βλαβών και εξεύρεσης των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής απόψεως,
στηριζόμενος στη γνώση και την εμπειρία του
10. Ο Ανάδοχος, μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα, θα υποβάλλει Πρόγραμμα Προληπτικών
Συντηρήσεων εντός (10) δέκα ημερών από την έναρξη της σύμβασης στον Προϊστάμενο της Β/Τ. Εάν στην
εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράμματος, θα ζητείται η έγκριση της. Σε κάθε περίπτωση και
με γνώμονα την καλή και εύρυθμη λειτουργία του, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του
προγράμματος, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο.
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11. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με
πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σε όλα τα ιατρικά μηχανήματα της διακήρυξης) και εξουσιοδότησης αυτού από τον
κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του συγκεκριμένου τύπου μηχανημάτων.
12. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεώνεται να προβεί στην αναβάθμιση του λογισμικού λειτουργίας των ιατρικών
μηχανημάτων στην τελευταία έκδοση τους από τον κατασκευαστικό οίκο και να βεβαιώνει τη δυνατότητα
αναβάθμισης λογισμικού των ιατρικών μηχανημάτων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Να πιστοποιείται με αντίστοιχη
βεβαίωση του οίκου.
13. Η Ανάδοχος εταιρεία να είναι εξουσιοδοτημένη από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον
κατασκευαστή ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή
Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς
λειτουργία.
14. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα γνησίων ανταλλακτικών στις αποθήκες της
για την προτεραιότητα εξυπηρέτησης των συμβεβλημένων πελατών της. Να κατατεθεί βεβαίωση του
κατασκευαστικού Οίκου, για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτουμένων ανταλλακτικών που θα
χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των ιατρικών μηχανημάτων καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.
15. Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται για τα ανταλλακτικά οι
δηλώσεις του άρθρου 18 παρ.1, 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, ως εξής:
(α) Ο προσφέρων υποχρεούται να δηλώσει για τα ανταλλακτικά τη χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρει.
(β) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον
τόπο εγκατάστασης της.
(γ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι
η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι

τους

την εκτέλεση της συγκεκριμένης

προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
16. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συντήρηση/ επισκευή των μηχανημάτων θα είναι
αμεταχείριστα και γνήσια.
Β. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.Για περισσότερες λεπτομέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, ισχύουν οι
οδηγίες του κατασκευαστή των εγκαταστάσεων και της Τεχνικής Υπηρεσίας
2.Η αποξήλωση συσκευών ή οργάνων προς μεταφορά και επισκευή εκτός νοσοκομείου είναι αρμοδιότητα του
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αναδόχου, όπως και η επανατοποθέτηση τους.
3.Όποιες εργασίες αμφισβητούνται αν ανήκουν στην σύμβαση, εκτελούνται άμεσα και οι διαφορές λύνονται
μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου εκ των υστέρων.
4.Αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του Νοσοκομείου εκτελούνται μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του
Νοσοκομείου, εκτός από τα επείγουσες καταστάσεις, όπου το τελευταίο μπορεί να ενημερωθεί αμέσως μετά την
επιβαλλόμενη εργασία.
Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
1. Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες του συντηρούμενου εξοπλισμού που θα προκληθούν από πλημμελή συντήρηση
αυτών (στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση
του Νοσοκομείου για επισκευή των εγκαταστάσεων) οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται
άμεσα και σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.
2. Το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση με τον Ανάδοχο ακόμα και αφού αυτός αποκαταστήσει την
προκληθείσα βλάβη με δικά του έξοδα.
3. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά
αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του Νοσοκομείου, των ασφαλισμένων
του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά
την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών
προβλέπονται στην σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.
5. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για τον
εξοπλισμό όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να τηρεί μεθόδους και μέσα που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, καθώς
επίσης και μη εκρηκτικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλικών.
6. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη
και δεν μπορεί έπ’ ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην
προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει την έγκριση του Νοσοκομείου, το οποίο όμως σε καμία
περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσματος προκύψει
από αυτά.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο και υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα,
απώλειες, ζημίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση
με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, ή υπαλλήλων του σχετιζόμενη με τη
παρούσα Σύμβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση με :
σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου, Δημοσίου, οποιασδήποτε
Αρμόδιας Αρχής και των σχετικών αντιπροσώπων ή υπαλλήλων αυτής.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αριθμός

Αριθμός

οδοντιατρείου

οδοντιατρείου

1

1

Είδος εξοπλισμού

Μοντέλο

Μονάδα πτυελοδοχείου

GALBIATI FOX

Έδρα

TECHNODENT ECO 19

Προβολέας

SMART VISION

Ταμπλέτα κοπτικών

GALBIATI

Αερότορ 1

ο

Αερότορ 2

ο

TKD THERA
TKD THERA

Αεροσύριγγα

MINILIGHT

Luftmotor

TKD VORTICE

Χειρολαβή χαμηλών ταχ.

BIEN AIR CA 1132

Χειρολαβή αποτρύγωσης

TKD TITANUS

Χειρουργικές

FASET 606v

αναρροφήσεις

κεντρικού δικτύου
Αυτόκαυστος κλίβανος

TUTTNAUER 2540EK

αναρρόφηση

Τροχήλατη Ελληνικής κατασκευής

Ακτινογραφικό

Timer :VILLA AP TIME-X
Tube: VILLA EXPLOR-X 70

2

2

Μονάδα πτυελοδοχείου

GALBIATI FOX

Έδρα

TECHNODENT ECO 19

Προβολέας

FARO EDI S

Ταμπλέτα κοπτικών

GALBIATI

Αερότορ 1

ο

Αερότορ 2

ο

TKD THERA
TKD THERA

Αεροσύριγγα

MINILIGHT

Luftmotor

TKD VORTICE

Χειρολαβή χαμηλών ταχ.

BIEN AIR CA 1132

Χειρολαβή αποτρύγωσης

TKD TITANUS

Χειρουργική

FASET 606v

αναρρόφηση

κεντρικού δικτύου
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Τροχήλατος προβολέας

HERAUS mod56076241

Μονάδα πτυελοδοχείου

GALBIATI FOX

Έδρα

TECHNODENT ECO 19

Προβολέας

SMART VISION

Ταμπλέτα κοπτικών

GALBIATI

Αερότορ 1

ο

Αερότορ 2

ο

TKD THERA
TKD THERA

Αεροσύριγγα

MINILIGHT

Luftmotor

TKD VORTICE

Χειρολαβή χαμηλών ταχ.

BIEN AIR CA 1132

Χειρολαβή αποτρύγωσης

TKD TITANUS

ΑΔΑ: ΩΟΩ546907Τ-ΛΦ9

Χειρουργική

αναρρόφηση

FASET 606v

κεντρικού δικτύου
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Μονάδα πτυελοδοχείου

GALBIATI FOX

Έδρα

TECHNODENT ECO 19

Προβολέας

FARO EDI S

Ταμπλέτα κοπτικών

GALBIATI

Αερότορ 1

ο

Αερότορ 2

ο

TKD THERA
TKD THERA

Αεροσύριγγα

MINILIGHT

Luftmotor

TKD VORTICE

Χειρολαβή χαμηλών ταχ.

BIEN AIR CA 1132

Χειρολαβή αποτρύγωσης

TKD TITANUS

Χειρουργική

αναρρόφηση

FASET 606v

οδοντιατρικό

SADENT

κεντρικού δικτύου
Τροχήλατο
μηχάνημα
Αεροσυμπιεστές μονάδων

Για την συντήρηση των οδοντιατρικών μηχανημάτων και συσκευών των εξωτερικών τακτικών οδοντιατρείων του
Νοσοκομείου θα ισχύουν τα παρακάτω:
1.

Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ISO.

2.

Η Συντήρηση αφορά όλα τα μηχανήματα το οποία περιέχονται στον επισυναπτόμενο πίνακα της
καταγραφής των μηχανημάτων.

3.

Στο κόστος περιλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά παντός είδους που μπορεί να χρειασθούν είτε στις
τακτικές είτε στις επείγουσες κλήσεις βλαβών που μπορεί να υπάρξουν. Θα πρέπει να υπάρχει διαρκής
παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τα μηχανήματα.

4.

Οι επισκέψεις συντήρησης των μηχανημάτων θα είναι εξαμηνιαίες με προγραμματιζόμενες επισκέψεις
κατά την διάρκεια των οποίων δεν θα λειτουργούν για το κοινό τα μηχανήματα υπό συντήρηση. Το
Νοσοκομείο υποχρεούται να παραχωρήσει τα μηχανήματα στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από
συνεννόηση τόσο με την προϊσταμένη των οδοντιατρείων όσο και με την Τεχνική Υπηρεσία.

5.

Οι τακτικές επισκέψεις συντήρησης αφορούν και την αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων όπως φίλτρων orings κ.λ.π όπως αυτά αναφέρονται στα βιβλία συντήρησης του κατασκευαστή. Στο σημείο αυτό
σημειώνουμε ότι τα οδοντιατρικά συγκροτήματα του Νοσοκομείου μας είναι ένας συνδυασμός διαφόρων
εξαρτημάτων από διαφορετικούς κατασκευαστές σε ένα ενιαίο σύνολο.

6.

Η κάλυψη των περιλαμβανομένων στην σύμβαση μηχανημάτων είναι 24ωρη και με χρόνο απόκρισης το
μέγιστο των δύο (2) ωρών από την ώρα που θα γίνει κλήση από την Τεχνική Υπηρεσία. Υποχρέωση του
προσωπικού του Νοσοκομείου μας είναι η σωστή και το δυνατό λεπτομερής περιγραφή της βλάβης
ώστε οι συντηρητές να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και κατά συνέπεια αποτελεσματικότεροι.

7.

Η κάθε ενέργεια θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα (service reports) καθώς επίσης και από τις
αντίστοιχες εγγραφές στο ημερολόγιο επισκευών του κάθε μηχανήματος το οποίο θα διατηρείται στο
χώρο του οδοντιατρείου και θα είναι υποχρέωση του προσωπικού του Νοσοκομείου να διατηρήσουν
τόσο σε καλή κατάσταση όσο και σε γνωστή θέση.
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2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Για την συντήρηση

των τεσσάρων (4) Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων, Model Excel 210 με

αναπνευστήρα 7900 & Monitor model RGM 5250, χωρίς ανταλλακτικά.
Οι εργασίες, που θα πραγματοποιούνται σε κάθε επίσκεψη, θα είναι αναλυτικά, όπως περιγράφονται στη
συνέχεια :
Α)

Για το Αναισθησιολογικό Μηχάνημα Model EXCEL 210 :
Έλεγχο και ρύθμιση ροομέτρων και βαλβίδων ρύθμισης Ο2 / Ν2Ο
Έλεγχο διαρροών
Έλεγχο και ρύθμιση βαλβίδων ΄΄BY PASS΄΄
Καθαρισμό - έλεγχο - ρύθμιση κλειστού συστήματος νάρκωσης
Έλεγχο Pipe - line block
Έλεγχο διαρροών Ο2 / Ν2Ο στο κύκλωμα

B)

Για τους Αναπνευστήρες Model 7900 :
Καθαρισμό BELLOWS
Καθαρισμό διαφράγματος βαλβίδας εκπνοής
Λίπανση βαλβίδας A.P.L.
Λίπανση μεταλλικού οδηγού κίνησης BELLOWS
Καθαρισμό και έλεγχο λειτουργίας FLOW TRANSDUCER
Test παραμέτρων συχνότητας λόγου Ι/Ε, όγκου και οπτικοακουστικών

Γ)

ALARMS

Για τα Monitor Αναπνευστικών Λειτουργιών RGM 5250 :
Έλεγχος λειτουργιών
Αποκατάσταση βλαβών

Σε περίπτωση βλάβης, θα είναι για την αποκατάσταση της παρόντες εντός 24ώρου από τηλεφωνική ή γραπτή
ειδοποίηση και μετά την επιβεβαίωση της βλάβης από τεχνικό τους .
Σε

περίπτωση

που η

βλάβη

είναι

αδύνατο

να αποκατασταθεί στο Νοσοκομείο,

το

μηχάνημα

θα

μεταφέρεται στο τεχνικό τμήμα τους για επισκευή με έξοδα τους .
Μετά τη συντήρηση και επισκευή βλάβης, το εκάστοτε μηχάνημα θα παραλαμβάνεται επίσημα με την
υπογραφή καταλληλότητας, από υπεύθυνο που θα μας υποδείξει, σε ειδικό Δελτίο Εργασίας και θα
παραδίδεται αντίγραφο.
Η συχνότητα των συντηρήσεων θα γίνεται ως ορίζεται ο κατασκευαστής.

3.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ DBB05 ΤΗΣ NIKKISO (SN: 65158-05 & 63122-03) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
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1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Θα εκτελούνται δύο (2) συντηρήσεις-έλεγχοι τον χρόνο (μία ανά εξάμηνο). Κατά την διάρκεια αυτών θα γίνονται
ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων, αν αυτό χρειάζεται.
2. ΒΛΑΒΕΣ
Κατά την διάρκεια τους θα υπάρχει πλήρης κάλυψη των βλαβών στα μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού μετά από
τηλεφωνική κλήση ή μετά από αίτηση με φαξ από τον Υπεύθυνο Ιατρό ή την Προϊσταμένη της Μονάδος ή της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Η εταιρεία θα επιλαμβάνεται της βλάβης εντός 24ώρου από την
ειδοποίηση του Νοσοκομείου.
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Η αξία των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που θα αντικαθιστώνται λόγω βλάβης ή φθοράς κατά την διάρκεια
των επισκευών ή των συντηρήσεων, θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή .
4. ΤΙΜΗ
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι επισκευές καθώς επίσης και οι δύο υποχρεωτικές επισκέψεις το χρόνο , μια
ανά εξάμηνο για προληπτική συντήρηση και έλεγχο .Εξάλλου, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μετάβασης και
επιστροφής των τεχνικών της εταιρείας αναδόχου.
5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι παρακάτω ειδικές περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που θα προσφέρει η εταιρεία:
Α)

Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής του μηχανήματος από θεομηνίες (σεισμούς, θύελλες, πλημμύρες,
κεραυνούς, φωτιά). Από χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή από τρίτους.

Β)

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης κακής ή μη ενδεδειγμένης χρήσης του μηχανήματος από το προσωπικό
του Νοσοκομείου ή από τρίτους.

Γ)

Σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλων υλικών αποστείρωσης ή απασβέστωσης, ή ελλειπή χρήση
απασβέστωσης ή αποστείρωσης πέραν των οδηγιών που δίνει ο κατασκευαστής όπως αυτές αναφέρονται
στα Εγχειρίδια Λειτουργίας και στα Τεχνικά Εγχειρίδια.

Δ)

Σε κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας Νερού του Νοσοκομείου.

Ε)

Σε κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 Hz του Νοσοκομείου ή της Δ.Ε.Η.

ΣΤ)

Σε εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε άλλους χώρους.

Σε περίπτωση που το Νοσοκομείο ζητήσει αποκατάσταση των βλαβών ή των εργασιών των παραπάνω
περιπτώσεων και εφ’ όσον είναι δυνατή η επισκευή, η προκύπτουσα δαπάνη των εργασιών και των
ανταλλακτικών θα χρεώνεται ξεχωριστά, βάση των τιμών που θα ισχύουν εκείνη την χρονική περίοδο στους
τιμοκαταλόγους της εταιρείας.
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4.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην σύμβαση θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:
“Προγραμματισμένη συντήρηση” είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των
Μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας και την ένταση χρήσης του εξοπλισμού
εντός της χρονικής ισχύος της συμβάσεως. Περιλαμβάνει αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις,
λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής
απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.
“Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης στα
μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην εταιρείας
στα διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων, αλλά και να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων αυτών, οπότε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτοδικαίως να αποκαθιστά, στα πλαίσια της
συμβάσεως αυτής για επανορθωτική συντήρηση. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά.
“Διαταγή αλλαγής” είναι κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του
κατασκευαστικού οίκου και μπορεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε
με τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και /ή λογισμικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν περιλαμβάνουν βελτιώσεις
υπαρχουσών λειτουργιών ή βελτίωση ελέγχων και συντήρησης βλ. Άρθρο Γ’.
“Αναλώσιμα” θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται

με την πάροδο του

χρόνου και από την χρήση τους, τα οποία και δεν περιλαμβάνονται. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ακτινολογικές
λυχνίες, λυχνίες ενισχυτού εικόνας, λυχνίες monitors, Plumbicon, Vidicon, εικονολήπτες. Θα περιλαμβάνονται
όμως οι
λυχνίες για τα τρία φορητά ακτινοσκοπικά χειρουργείου BV 25 Gold.
“Εργάσιμες ώρες και ημέρες” είναι οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή,
εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.
“Ανωτέρα βία” σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των
απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφερομένων στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, η
ανάδοχος δεν πρέπει να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανημάτων κατά την διάρκεια
ισχύος της σύμβασης:
1.

Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά
απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών
και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν
συμφωνίας των συμβαλλομένων.

2.

Η εταιρεία

υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και

αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
3.

Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας,
στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς
και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην
κυριότητα της ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.

4.

Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.

5.

Η εταιρεία

αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής

κατάστασης των Μηχανημάτων.
6.

Η

εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που

συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
7.

Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφόσον αυτές
διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

8.

Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιθυμεί η οιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή να εκτελείται
αποκλειστικά εκτός των εργάσιμων ωρών και ημερών, θα επιβαρύνεται με βάση την τρέχουσα τιμή
υπερωριακής απασχόλησης των Τεχνικών της εταιρείας.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με
την παρούσα σύμβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:
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1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να
χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα Μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία
προκαλουμένη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ).
3. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα στην ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οποιαδήποτε
περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε
οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα Μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
εταιρείας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα
χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
5. Να παρέχει τον απαιτούμενο καθ’ υπόδειξη της εταιρεία, χρόνο, για την εφαρμογή διαταγής που αφορά
κατά περίπτωση σε βελτίωση της ασφάλειας στο Μηχάνημα.

Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες των Μηχανημάτων την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων
σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία τους.
6. Ο Χρόνος Ανταπόκρισης να είναι: εντός δεκαέξι (16) εργασίμων ωρών από την κλήση του Νοσοκομείου.

Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ

1.

Στην συνολική αμοιβή που θα καταβάλλεται προς την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
της παρούσας σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

2.

Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της συμβάσεως από έναν των συμβαλλομένων, αυτό θα αποτελέσει
λόγο λύσης της σύμβασης.

3.

Η εταιρεία

υποχρεούται να καταθέσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της

συντήρησης των μηχανημάτων, η οποία θα επιστραφεί στην εταιρεία μετά το πέρας ισχύος της παρούσης
σύμβασης.
Ε. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Σε περίπτωση επελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει
την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να
θεωρείται υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημιά. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος
οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την
ανωτέρα βία.
2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρείς
διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον
αντισυμβαλλόμενο.
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ΣΤ. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησομένες από την εταιρεία
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει
τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των
ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.
1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλουμένης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες
κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).
2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την
χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
3. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη εξουσιοδοτημένο από
την εταιρεία ή τρίτους.
4. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

δώδεκα (12) μήνες.

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

Ως Παράρτημα Α’

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ως Παράρτημα Α’

5. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

απεριόριστος αριθμός.

6. ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: περιλαμβάνονται.
7.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Επισκέψεις x αριθμός ημερών ανά επίσκεψη

1. Bucky Diagnost TH

2x1

2. Bucky Diagnost TC

2x1

3. Integris HM2000

2x2

4. Telediagnost – DSI

2x2

5-7. Practix 300 x 3

2x1

8-10. BV 25 GOLD 6’’ x 3

2x1
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6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ

Συντήρηση

(2)

δύο

υπερηχοτομογράφων

τύπου

LOGIQ

500

–H2021US04/H2021US05

.

(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.700 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην σύμβαση θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:
1. Η Διάρκεια της σύμβασης θα είναι μονοετής. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να παρατείνουν την ισχύ μετά
από έγγραφη συμφωνία και επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών όρων , ρητά αποκλειόμενης της σιωπηρής ή
εν τοις πράγμασιν ανανεώσεως.
2. Ως συνολικό εργολαβικό τίμημα της σύμβασης καταβλητέο για την αξία των εργασιών που θα παρασχεθούν
και ειδικότερα των εργασιών προληπτικής συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών , καθώς και των απαιτούμενων
για τις παραπάνω εργασίες ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένων και των ηχοβόλων κεφαλών ( μία για κάθε
σύστημα ), πλην αναλωσίμων .
3. Από τις υποχρεώσεις της εταιρείας εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη
ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημιά , βλάβη ή καταστροφή , οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε
δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας , βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία
της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας των μηχανημάτων, όπως
ορίζονται στην σχετική τεκμηρίωση της εταιρείας.
4. Ειδικότερα κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, οι παρεχόμενες εκ μέρους της εταιρείας υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης
δεν θα καλύπτονται ιδίως τις εξής περιπτώσεις:
4.1. Ελαττώματα τα οποία προκαλούνται ή προκύπτουν λόγω κακής χρήσης του Μηχανήματος όπως ιδίως η
χρήση τους σε ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή
αερισμού , η εγκατάσταση του σε χώρο με μαγνητική η άλλη βλαπτική παρεμβολή , χρήση ακατάλληλης πηγής
ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς γείωση, με τάση άλλη από την προβλεπόμενη ,κλπ) και γενικά κάθε ελάττωμα που
οφείλεται σε χρήση η οποία δεν προβλέπεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του Μηχανήματος.
4.2. Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστεθέντων του
ΠΕΛΑΤΗ Ή τρίτων (καταστροφή ,βανδαλισμός ,εμπρησμός ,αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης,
κλπ.)
4.3. Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.
4.4. Αποκατάσταση λειτουργικής αδυναμίας του Μηχανήματος που οφείλεται στην ανάγκη αντικατάστασης
αναλωσίμων, όπως θα ορίζονται από την σύμβαση.
5.Η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος που εξαιρείται κατά τα παραπάνω θα αποτελεί πρόσθετη
υπηρεσία και θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας.
Ομοίως, θα χρεώνεται επιπροσθέτως ως μη καλυπτόμενη υπηρεσία κάθε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του
ΠΕΛΑΤΗ προς παροχή υπηρεσιών συντήρησης κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ αρνείται την παροχή της συνδρομής
που εύλογα απαιτείται όπως αυτή περιγράφεται στη συνέχεια.

14

ΑΔΑ: ΩΟΩ546907Τ-ΛΦ9

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
6.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία θα υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης :
6.1.1. Αποκατάσταση (service) βλαβών.
6.1.2. Προληπτική συντήρηση ανά εξάμηνο δύο (2) φορές ανά έτος ,κατόπιν συνεννοήσεως με τον ΠΕΛΑΤΗ
για τον αναγκαίο προγραμματισμό.Σε κάθε περίπτωση , συνέχιση της εκ μέρους της εταιρείας παροχής
υπηρεσιών service θα προϋποθέτει την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των προβλεπομένων τακτικών ελέγχων
προληπτικής συντήρησης .
6.1.4. Οι από την εταιρεία παρερχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές
μεθόδους και τις οδηγίες του κατασκευαστή του Μηχανήματος.
6.1.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η εταιρεία θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την
εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή
και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών. Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες ή βλάβες ή
καταστροφές που προέρχονται από κακούς χειρισμούς ή επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ’ αυτήν
προσώπων.
6.1.6

Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω
βλαβών καθορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής
συντήρησης .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα
πραγματοποιείται αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού έτους προκειμένου να υπολογισθεί η εφαρμογή
της ποινικής ρήτρας , της παραγράφου 7.1 της παρούσας σύμβασης .

6.1.8.

Η εταιρεία υποχρεούται να προσέρχεται προς διάγνωση και τυχόν αποκατάσταση των βλαβών το

ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΠΕΛΑΤΗ στην οποία θα προσδιορίζεται και η φύση
του προβλήματος προς διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασης του. Η
ειδοποίηση θα πρέπει να λαμβάνεται από την εταιρεία από τις 08:00 μέχρι τις 14:00 κάθε ημέρας , διαφορετικά
θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα της απευθύνθηκε την επόμενη ημέρα. Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας ισχύει
για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες, όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία (δηλ.
από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00 εκτός των αργιών).
6.1.9.

Επομένως, ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίσει να μετράει από τη στιγμή που η εταιρεία υποχρεούται να

προσέλθει για επισκευή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων πάντοτε των 8 ωρών εργασίας .
Στο τέλος του έτους θα αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME, θα διαιρούνται δια 8 (εργάσιμες ώρες ανά ημέρα )
προκειμένου να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος.
6.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ :
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Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει διαρκώς τη κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος

6.2.1.

τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος , να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή
συνθήκες

θερμοκρασίας ,υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των

μηχανημάτων.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για

6.2.2.

οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές του Μηχανήματος , οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ έτσι η
εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας (DOWN
TIME) του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

7.

7.1.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπομένων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας
(DOWN TIME) του Μηχανήματος, συμφωνείται παράταση (επέκταση ) των υποχρεώσεων της εταιρείας
για δέκα (10) ημέρες, για κάθε ημέρα μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα χαρακτηρίζεται εκείνος κατά τον
οποίο το μηχάνημα δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάσεις σε εύλογα παραδεκτό επίπεδο
ποιότητας.

7.2.

Οποιαδήποτε άλλου είδους ποινική ρήτρα αποκλείεται.

7.3.

Η τυχόν επιβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας θα αποφασίζεται κατά τη λήξη της σύμβασης και αφού
πρώτα γίνει ο συνολικός υπολογισμός των ημερών/ωρών εκτός λειτουργίας.

7.4.

7.5.

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως:
-

Πυρκαγιά

-

Πλημμύρα

-

Σεισμός

-

Πόλεμος

-

Διακοπή ρεύματος

-

Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα

απαιτηθούν για την αποκατάστασή του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από τον
ΠΕΛΑΤΗ.

8.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1.

Η

Σύμβαση θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλομένων μερών.
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Συντήρηση Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας τύπου LOGIC 9 και Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας τύπου
VIVID 7 DIMENSION . (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 16.500 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Η εταιρεία θα υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης :
6.1.4. Οι από την εταιρεία παρερχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους
και τις οδηγίες του κατασκευαστή του Μηχανήματος.
6.1.5. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η εταιρεία θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την
εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή
και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών. Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες ή βλάβες ή
καταστροφές που προέρχονται από κακούς χειρισμούς ή επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ’ αυτήν
προσώπων.
6.1.7

Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω
βλαβών καθορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής
συντήρησης .Ο υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα
πραγματοποιείται αιτιολογικά στο τέλος του συμβατικού έτους προκειμένου να υπολογισθεί η εφαρμογή
της ποινικής ρήτρας , της παραγράφου 7.1 της παρούσας σύμβασης .

6.1.8

. Στις υποχρεώσεις της εταιρείας να αντικαθιστά ανταλλακτικά που υπέστησαν βλάβη εξαιρούνται τα
παρακάτω:

- Διοισοφάγειες ηχοβόλες κεφαλές .
- Ηχοβόλες κεφαλές πέρα των δύο για όλη την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης.
- Παντός είδους αναλώσιμα (φιλμ, χαρτί μελάνι, gel, θερμογραφικές κεφαλές των περιφερειακών συστημάτων )
Αναφορικά και μόνο για τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο , η εταιρεία
υποχεούται το ταχύτερο δυνατόν ( εντός 24 ωρών ) να γνωστοποιεί με fax στο ΠΕΛΑΤΗ το κόστος οποιουδήποτε
ανταλλακτικού , ενώ ο αποδέκτης της ειδοποίησης θα πρέπει με αντίστοιχο fax να προβαίνει στη σχετική
παραγγελία.
6.1.8.

Η εταιρεία υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη

λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΠΕΛΑΤΗ στην οποία θα προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος προς
διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασης του. Η ειδοποίηση θα πρέπει να
λαμβάνεται από την εταιρεία από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 κάθε ημέρας , διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό
αίτημα της απευθύνθηκε την επόμενη ημέρα. Η υποχρέωση αυτή της εταιρείας μας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο
ημέρες και ώρες , όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία (δηλ. από Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00 εκτός των αργιών).
6.1.9.

Επομένως, ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίσει να μετράει από τη στιγμή που η εταιρεία υποχρεούται να

προσέλθει για επισκευή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων πάντοτε των 8 ωρών εργασίας .
Στο τέλος του έτους θα αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME, θα διαιρούνται δια 8 (εργάσιμες ώρες ανά ημέρα )
προκειμένου να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος.
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Θα πρέπει να προσφέρεται πλήρης τεχνική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων
ανταλλακτικών και μίας ηχοβόλου κεφαλής για κάθε σύστημα υπερηχοτομογραφίας (LOGIC 9

& VIVID 7

DIMENSION).
Θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση των ανωτέρω συστημάτων

(LOGIC 9

& VIVID 7

DIMENSION) και ειδικότερα την:
Αξία εργασιών προληπτικής συντήρησης (2 ανά έτος)
Αξία εργασιών αποκατάστασης βλαβών.
Αξία απαραίτητων ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών.
Αξία αντικατάστασης μίας (1) συμβατικής ηχοβόλου κεφαλής ανά υπέρηχο κατά την διάρκεια της
σύμβασης.
InSite Remote Diagnostics : Ψηφιακές Υπηρεσίες διάγνωσης και παρακολούθησης του συστήματος από
απομακρυσμένη θέση (εφόσον διατίθεται από το Νοσοκομείο ψηφιακή ADSL γραμμή).
Εξασφάλιση προτεραιότητας στο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της αναθέτουσας εταιρείας
(διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ανταπόκριση).
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
Παντός είδους αναλώσιμα (χαρτί εκτύπωσης, gels, κεφαλές εκτυπωτών κτλ.).
Διοισοφάγειες, εκτός της μιας συμβατικής κεφαλές που αναφέρεται παραπάνω.
6.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ :
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει διαρκώς τη κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος

7.2.1.

τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος , να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή
συνθήκες

θερμοκρασίας ,υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των

μηχανημάτων.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για

7.2.2.

οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές του Μηχανήματος , οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ έτσι η
εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας (DOWN
TIME) του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

8.

8.2.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπομένων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας
(DOWN TIME) του Μηχανήματος, συμφωνείται παράταση (επέκταση ) των υποχρεώσεων της εταιρείας
για δέκα (10) ημέρες, για κάθε ημέρα μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα χαρακτηρίζεται εκείνος κατά τον
οποίο το μηχάνημα δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάσεις σε εύλογα παραδεκτό επίπεδο
ποιότητας.

8.3.

Οποιαδήποτε άλλου είδους ποινική ρήτρα αποκλείεται.

8.4.

Η τυχόν επιβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας θα αποφασίζεται κατά τη λήξη της σύμβασης και αφού
πρώτα γίνει ο συνολικός υπολογισμός των ημερών/ωρών εκτός λειτουργίας.

8.5.
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Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως:
-

Πυρκαγιά

-

Πλημμύρα

-

Σεισμός

-

Πόλεμος
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7.5.

-

Διακοπή ρεύματος

-

Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα

απαιτηθούν για την αποκατάστασή του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από τον
ΠΕΛΑΤΗ.

9.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9.1.

Η

Σύμβαση θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλομένων μερών.
Συντήρηση ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ HD11 PHILIPS (S/N USD 1078671)
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.800 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Το βασικό πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει αναλυτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Προγραμματισμένη συντήρηση: Περιλαμβάνεται εργοστασιακό πρόγραμμα συντήρησης, για την
εκτέλεση μετρήσεων, ρυθμίσεων και επαναφορά εργοστασιακών παραμέτρων. Η συντήρηση
πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Προβλέπεται μία (1) επίσκεψη προγραμματισμένης συντήρησης ετησίως ανά σύστημα.
Επανορθωτική συντήρηση: Περιλαμβάνεται, χωρίς περιορισμό ως προς τη συχνότητα ή τον συνολικό
αριθμό.
Εφαρμογή εργοστασιακών Διαταγών Αλλαγής, που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας
είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στη διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης,
διατηρώντας παράλληλα τα συστήματα σε σύγχρονο τεχνολογικό επίπεδο.
Ανταλλακτικά : Περιλαμβάνεται πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης αντικατάστασης
ηχοβόλου κεφαλής C5 – 2 ή L12 – 3 (όποια χρειαστεί νωρίτερα). Δεν περιλαμβάνονται περιφερικές
μονάδες τρίτων οίκων κατασκευής (εκτυπωτές).
6.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ :

8.2.1.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει διαρκώς τη κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος , να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή
συνθήκες

θερμοκρασίας ,υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των

μηχανημάτων.
8.2.2.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για
οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές του Μηχανήματος , οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ έτσι η
εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας (DOWN
TIME) του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού.

9.

9.2.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπομένων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας
(DOWN TIME) του Μηχανήματος, συμφωνείται παράταση (επέκταση ) των υποχρεώσεων της εταιρείας
για δέκα (10) ημέρες, για κάθε ημέρα μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα χαρακτηρίζεται εκείνος κατά τον
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οποίο το μηχάνημα δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάσεις σε εύλογα παραδεκτό επίπεδο
ποιότητας.
9.3.

Οποιαδήποτε άλλου είδους ποινική ρήτρα αποκλείεται.

9.4.

Η τυχόν επιβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας θα αποφασίζεται κατά τη λήξη της σύμβασης και αφού
πρώτα γίνει ο συνολικός υπολογισμός των ημερών/ωρών εκτός λειτουργίας.

9.5.

7.5.

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως:
-

Πυρκαγιά

-

Πλημμύρα

-

Σεισμός

-

Πόλεμος

-

Διακοπή ρεύματος

-

Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα

απαιτηθούν για την αποκατάστασή του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από τον
ΠΕΛΑΤΗ.

10.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1.

Η

Σύμβαση θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλομένων μερών.

Συντήρηση ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ HD11 PHILIPS (S/N USD
1078670). (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.540 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Το βασικό πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει αναλυτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Προγραμματισμένη συντήρηση: Περιλαμβάνεται εργοστασιακό πρόγραμμα συντήρησης, για την
εκτέλεση μετρήσεων, ρυθμίσεων και επαναφορά εργοστασιακών παραμέτρων. Η συντήρηση
πραγματοποιείται με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
Προβλέπεται μία (1) επίσκεψη προγραμματισμένης συντήρησης ετησίως ανά σύστημα.
Επανορθωτική συντήρηση: Περιλαμβάνεται, χωρίς περιορισμό ως προς τη συχνότητα ή τον συνολικό
αριθμό.
Εφαρμογή εργοστασιακών Διαταγών Αλλαγής, που αποσκοπούν είτε στη βελτιστοποίηση της ασφάλειας
είτε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης είτε στη διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης,
διατηρώντας παράλληλα τα συστήματα σε σύγχρονο τεχνολογικό επίπεδο.
Ανταλλακτικά : Περιλαμβάνεται πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, συμπεριλαμβανομένης αντικατάστασης
ηχοβόλου κεφαλής V6 – 2. Δεν περιλαμβάνονται περιφερικές μονάδες τρίτων οίκων κατασκευής
(εκτυπωτές).
6.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ :

9.2.1.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει διαρκώς τη κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος , να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή
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συνθήκες

θερμοκρασίας ,υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των

μηχανημάτων.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για

9.2.2.

οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές του Μηχανήματος , οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ έτσι η
εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας (DOWN
TIME) του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού.
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

10.

10.2.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπομένων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας
(DOWN TIME) του Μηχανήματος, συμφωνείται παράταση (επέκταση ) των υποχρεώσεων της εταιρείας
για δέκα (10) ημέρες, για κάθε ημέρα μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα χαρακτηρίζεται εκείνος κατά τον
οποίο το μηχάνημα δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάσεις σε εύλογα παραδεκτό επίπεδο
ποιότητας.

10.3.

Οποιαδήποτε άλλου είδους ποινική ρήτρα αποκλείεται.

10.4.

Η τυχόν επιβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας θα αποφασίζεται κατά τη λήξη της σύμβασης και αφού
πρώτα γίνει ο συνολικός υπολογισμός των ημερών/ωρών εκτός λειτουργίας.

10.5.

7.5.

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως:
-

Πυρκαγιά

-

Πλημμύρα

-

Σεισμός

-

Πόλεμος

-

Διακοπή ρεύματος

-

Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα

απαιτηθούν για την αποκατάστασή του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από τον
ΠΕΛΑΤΗ.

11.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1.

Η

Σύμβαση θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλομένων μερών.
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ– ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

Α. Συντήρηση – Επισκευή του Ακτινοδιαγνωστικού Συγκροτήματος ΜΕRATE
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.800 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Tο οποίο αποτελείται από τις κάτωθι μονάδες:
Γεννήτρια Υ,Τ, τύπου ΜGR-80hf.
Τηλεχειριζόμενη Τράπεζα τύπου ΜΤΧ-20e.
Eνισχυτής Εικόνας τύπου ΜΙΙ-12ΤΤ,
Kεφαλή Ακτίνων –Χ τύπου Α292,
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Οι τεχνικοί της εταιρίας

θα συντηρούν το Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα υποχρεωτικά μία (1) φορά το

τρίμηνο, πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Οίκου της εταιρείας για την ομαλή λειτουργία του Συγκροτήματος και η οποία θα χρεώνεται
με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Β.

Συντήρησης – Επισκευών για Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα SMAM Moboldrive Ar 30.

Οι τεχνικοί της εταιρίας

θα συντηρούν τα δύο φορητά υποχρεωτικά μία (1) φορά το τρίμηνο,

πραγματοποιώντας όλες τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του Οίκου SMAM για την ομαλή λειτουργία των φορητών και η οποία θα χρεώνεται με τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών.
με τις κάτωθι επιπλέον υποχρεώσεις :
1.

Εκτός της παραπάνω υποχρέωσης, η εταιρία υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 48 ωρών σε
περιπτώσεις βλαβών ( πάντα σε εργάσιμες ημέρες) που θα συμβούν εντός του διμήνου όσες φορές
χρειασθεί. Στην προκειμένη περίπτωση το κόστος της επέμβασης θα επιβαρυνθεί το Νοσοκομείο ποσό
δηλαδή που αντιστοιχεί μόνο στα αεροπορικά έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής και διατροφής του
τεχνικού, για κάθε επέμβαση.

2.

Μετά το τέλος των εργασιών συντήρησης ή επισκευών θα συντάσσεται δελτίο τεχνικής επέμβασης, το
οποίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τμήματος του Νοσοκομείου και τον αρμόδιο τεχνικό μας.

3.

Σε όλα τα παραπάνω δεν υπολογίζεται η αξία των ανταλλακτικών, και τα οποία θα χρεώνονται
ξεχωριστά σε περιπτώσεις αποκατάστασής των, μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο.

4.

Βεβαιώνεται η διατήρηση της παρακαταθήκης ανταλλακτικών για την άμεση κάλυψη αναγκών. Σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση ανταλλακτικού που σπανίως χρησιμοποιείται και για το
οποίο θα γίνει εισαγωγή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην σύμβαση θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:
“Προγραμματισμένη συντήρηση” είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των
Μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας και την ένταση χρήσης του εξοπλισμού
εντός της χρονικής ισχύος της συμβάσεως. Περιλαμβάνει αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις,
λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής
απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
“Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης στα
μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην εταιρείας
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στα διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων, αλλά και να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων αυτών, οπότε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτοδικαίως να αποκαθιστά, στα πλαίσια της
συμβάσεως αυτής για επανορθωτική συντήρηση.
“Διαταγή αλλαγής” είναι κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του
κατασκευαστικού οίκου και μπορεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε
με τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και /ή λογισμικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν περιλαμβάνουν βελτιώσεις
υπαρχουσών λειτουργιών ή βελτίωση ελέγχων και συντήρησης βλ. Άρθρο Γ’.
“Αναλώσιμα” θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται

με την πάροδο του

χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων Χ, ενισχυτού εικόνας, monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα,
κρυοκεφαλή, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι και φωτοπολλαπλασιαστές).
“Εργάσιμες ώρες και ημέρες” είναι οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή,
εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.
“Ανωτέρα βία” σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των
απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία
συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανημάτων κατά την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης:
9.

Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά
απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών
και ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των
συμβαλλομένων.

10. Η εταιρεία

υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και

αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
11. Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας,
στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς
και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην
κυριότητα της εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
12. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση των συμβεβλημένων Πελατών της.
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13. Η εταιρεία

αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής

κατάστασης των Μηχανημάτων.
14. Η

εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που

συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
15. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ'οσον αυτές
διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.
16. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιθυμεί η οιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή να εκτελείται
αποκλειστικά εκτός των εργάσιμων ωρών και ημερών, θα επιβαρύνεται με βάση την τρέχουσα τιμή
υπερωριακής απασχόλησης των Τεχνικών της εταιρείας.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με
την παρούσα σύμβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:
4. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
5. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να
χειρίζεται και χρησιμοποιεί τα Μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία
προκαλουμένη κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ).
6. Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα στην εταιρεία

οποιαδήποτε περίπτωση

βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε
προσθήκη ή τροποποίηση στα Μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα
χρόνο από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
5. Να παρέχει τον απαιτούμενο καθ’ υπόδειξη της εταιρεία, χρόνο, για την εφαρμογή διαταγής που αφορά
κατά περίπτωση σε βελτίωση της ασφάλειας στο Μηχάνημα.

Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες των Μηχανημάτων την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων
σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία τους.
Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ

4.

Στην συνολική αμοιβή που θα καταβάλλεται προς την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
της παρούσας σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

5.

Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της συμβάσεως από έναν των συμβαλλομένων, αυτό θα αποτελέσει
λόγο λύσης της σύμβασης.
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6.

Η εταιρεία

υποχρεούται να καταθέσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της

συντήρησης των μηχανημάτων, η οποία θα επιστραφεί στην εταιρεία μετά το πέρας ισχύος της παρούσης
σύμβασης.

Ε. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
3. Σε περίπτωση επελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει
την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να
θεωρείται υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημιά. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος
οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την
ανωτέρα βία.
4. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρείς
διαδοχικούς μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον
αντισυμβαλλόμενο.
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ΣΤ. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησομένες από την εταιρεία
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει
τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των
ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.
5. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλουμένης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες
κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).
6. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την
χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
7. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη εξουσιοδοτημένο από
την εταιρεία ή τρίτους.
8. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

B. Συντήρηση – Επισκευή της Μονάδας Μαστογραφίας ITARLAY MAMMOGRAPH
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Οι τεχνικοί της εταιρίας θα συντηρούν τη Μονάδα υποχρεωτικά δύο (2) φορες το χρόνο, πραγματοποιώντας
όλες τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οίκου
της εταιρείας για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας και η οποία θα χρεώνεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
Εκτός της παραπάνω υποχρέωσης, η εταιρία υποχρεούται να επεμβαίνει εντός 48 ωρών σε περιπτώσεις βλαβών
(πάντα σε εργάσιμες ημέρες) έως 6 φορές το χρόνο.
Μετά το τέλος των εργασιών συντήρησης ή επισκευών θα συντάσσεται δελτίο τεχνικής επέμβασης, το οποίο θα
υπογράφεται από τον υπεύθυνο του τμήματος του Νοσοκομείου και τον αρμόδιο τεχνικό μας.
Σε όλα τα παραπάνω δεν υπολογίζεται η αξία των ανταλλακτικών, και τα οποία θα χρεώνονται ξεχωριστά σε
περιπτώσεις αποκατάστασής των, μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο.
Βεβαιώνεται η διατήρηση της παρακαταθήκης ανταλλακτικών για την άμεση κάλυψη αναγκών. Σε περίπτωση που
κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση ανταλλακτικού που σπανίως χρησιμοποιείται και για το οποίο θα γίνει εισαγωγή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην σύμβαση θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:

26

ΑΔΑ: ΩΟΩ546907Τ-ΛΦ9

“Προγραμματισμένη συντήρηση” είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των
Μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας και την ένταση χρήσης του εξοπλισμού
εντός της χρονικής ισχύος της συμβάσεως. Περιλαμβάνει αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις,
λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής
απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
“Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης στα
μηχανήματα ή σε μέρος ή μέρη αυτών. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην εταιρείας
στα διαστήματα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων, αλλά και να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων αυτών, οπότε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αυτοδικαίως να αποκαθιστά, στα πλαίσια της
συμβάσεως αυτής για επανορθωτική συντήρηση.
“Διαταγή αλλαγής” είναι κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανημάτων ή μερών αυτών καθ’ υπόδειξη του
κατασκευαστικού οίκου και μπορεί να περιλαμβάνει: εργασία είτε με φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε
με τηλεπροσπέλαση, υλικό μέρος και /ή λογισμικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν περιλαμβάνουν βελτιώσεις
υπαρχουσών λειτουργιών ή βελτίωση ελέγχων και συντήρησης βλ. Άρθρο Γ’.
“Αναλώσιμα” θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται

με την πάροδο του

χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων Χ, ενισχυτού εικόνας, monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα,
κρυοκεφαλή, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι και φωτοπολλαπλασιαστές).
“Εργάσιμες ώρες και ημέρες” είναι οι από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως και Παρασκευή,
εξαιρουμένων των επισήμων αργιών του Κράτους.
“Ανωτέρα βία” σημαίνει και θα συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συμβαλλομένων μερών συνέπεια του οποίου δεν μπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συμβάντα ή γεγονότα συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή μη χορήγηση των
απαιτουμένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επιφυλασσομένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφερομένων στη παρούσα σύμβαση, η εταιρεία
συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανημάτων κατά την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης:
Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συμβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήματα λογικά
απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και
ημερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράμματος συμφωνηθησομένου μεταξύ του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των
συμβαλλομένων.
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Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στα
οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά
που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα περιέρχονται στην κυριότητα της
εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία ως προς αυτά.
Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης
των Μηχανημάτων.
Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά με τις βελτιώσεις των Μηχανημάτων που συνιστά ο
κατασκευαστικός οίκος.
Η εταιρεία

υποχρεούται να γνωρίζει στο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της εφ'οσον αυτές

διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.
Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιθυμεί η οιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή να εκτελείται αποκλειστικά
εκτός των εργάσιμων ωρών και ημερών, θα επιβαρύνεται με βάση την τρέχουσα τιμή υπερωριακής απασχόλησης
των Τεχνικών της εταιρείας.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαμβανόμενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με
την παρούσα σύμβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:
Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συμβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανημάτων σύμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται
και χρησιμοποιεί τα Μηχανήματα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζημία προκαλουμένη
κυρίως λόγω κλιματολογικών επιδράσεων (κλιματισμός, υγρασία ή σκόνη κτλ).
Να γνωστοποιεί δια των επισήμων εκπροσώπων του πάραυτα στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή
μη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανημάτων, μη δικαιούμενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή
τροποποίηση στα Μηχανήματα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυμφωνηθέντα χρόνο
από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει μετέπειτα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
Να παρέχει τον απαιτούμενο καθ’ υπόδειξη της εταιρεία, χρόνο, για την εφαρμογή διαταγής που αφορά κατά
περίπτωση σε βελτίωση της ασφάλειας στο Μηχάνημα.

Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες των Μηχανημάτων την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων
σχετικά με την μη ομαλή λειτουργία τους.
Δ. ΠΛΗΡΩΜΗ

28

ΑΔΑ: ΩΟΩ546907Τ-ΛΦ9

Στην συνολική αμοιβή που θα καταβάλλεται προς την εταιρεία σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας σύμβασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Σε περίπτωση μη τηρήσεως των όρων της συμβάσεως από έναν των συμβαλλομένων, αυτό θα αποτελέσει λόγο
λύσης της σύμβασης.
Η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συντήρησης
των μηχανημάτων, η οποία θα επιστραφεί στην εταιρεία μετά το πέρας ισχύος της παρούσης σύμβασης.

Ε. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση επελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να αναστέλλει την
εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται
υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημιά. Το ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να
γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρείς διαδοχικούς
μήνες οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση προς τον
αντισυμβαλλόμενο.
ΣΤ. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησομένες από την εταιρεία
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει
τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των
ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.
Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλουμένης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κ.λ.π.)
ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).
Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την
χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.
Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη εξουσιοδοτημένο από
την εταιρεία ή τρίτους.
Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.
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8.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

H συντήρηση και η επισκευή των κάτωθι μηχανημάτων Draeger:
1. Εννέα Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Julian S/N ARNB-0134, ARNB-0137, ARNC-0018, ARNC-001,
ARNC-0015, ARNC-0003, ARNC-0005, ARNC-0007, ARNC-0008
2. Έντεκα Αναπνευστήρων Evita 2 Dura S/N ARNB-0167, ARNB-0169, ARNB-0174, ARNB-0172, ARNB0244, ARNB-0250, ARNB-0166, ARNB-0168, ARNB-0170, ARNB-0251, ARNB-0252
3. Τεσσάρων αναπνευστήρων Microvent με Oxydig S/N ARMJ-0025/ARMC-0189, ARMJ-0009/ARMC-0182,
ARMK-0006/ARMC-0166, ARMK-0007/ARMC-0099.
4. Δύο Παιδικών Αναπνευστήρων Babylog 2000 με Aquapor S/N ARNA-0027/ARMM-0113, ARNA0028/ARMM-0112
5. Τριών Παιδικών Αναπνευστήρων Babylog 8000 Plus S/N ERNB-0050, ARNB-0049, ARNB-0051
6. Ενός αναπνευστήρα Oxylog 8408500 11/4/005/88
Τα εν λόγω μηχανήματα ευρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν σε χώρους του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ".
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η συντήρηση κι οι επισκευές των μηχανημάτων γίνονται από Τεχνικούς της εταιρείας, ειδικά εκπαιδευμένους .
2. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται ανά 6μηνο και θα περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων,
εσωτερικού καθαρισμού, ρυθμίσεων όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση
των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
3. Η εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώσει το "ΙΔΡΥΜΑ" για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζημία
επί της περιουσίας κινητής και ακίνητης είτε του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" είτε οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου για την όποια αυτό (το "ΙΔΡΥΜΑ") υπέχει έναντι του τελευταίου οποιαδήποτε ευθύνη, εφόσον το
ζημιογόνο γεγονός οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της εταιρείας, υπαλλήλων προστιθέντων ή βοηθών
εκπληρώσεως αυτής ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου το οποίο χρησιμοποιεί η εταιρεία προς εκπλήρωση
των υποχρεώσεών της.
4. Ανεξάρτητα από την ευθύνη της εταιρείας ,συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στις περιπτώσεις των
παραπάνω παραγράφων του παρόντος άρθρου το "ΙΔΡΥΜΑ" διατηρεί στο ακέραιο όλες τις αξιώσεις του για
πλήρη αποζημίωση και κατά των υπαιτίων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία ευθύνονται έναντι αυτού
εις ολόκληρον και από κοινού με την εταιρεία.
5. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που θα συνέβαιναν πέραν από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες
προληπτικής συντήρησης, η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών, ή ακόμη και
με προσωρινή αντικατάσταση εξαρτήματος μέχρι της τελικής επισκευής, εντός 24 ωρών από της σχετικής
γραπτής ή τηλεφωνικής κλήσεώς της.
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6. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του

"ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ή στα

εργαστήρια της εταιρείας κατά την κρίση των Τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών
προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του εταιρείας ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του “νεκρού” χρόνου των μηχανημάτων.
7.

Η εταιρεία υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης
βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της
εταιρείας και από την Προϊσταμένη του Τμήματος του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ή από την αναπληρώτρια αυτής, ή από
τον υπεύθυνο Ιατρό ή τον αντικαταστάτη του ή από τον υπεύθυνο Γενικής Εφημερίας ή από τη Διευθύνουσα
υπηρεσίας, κι από τον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" στον οποίο και θα παραδίδεται
το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το "ΙΔΡΥΜΑ".

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ"
1. Το "ΙΔΡΥΜΑ" υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους Τεχνικούς της εταιρείας ώστε να είναι
δυνατή η άνετη, η ασφαλής κι αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία αυτών.
2. Το "ΙΔΡΥΜΑ" υποχρεούται να παραδίδει στους Tτεχνικούς της εταιρείας τα προς συντήρηση ή επισκευή
μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κλπ, και απολυμασμένα, ώστε να μην
εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών) και να μη δυσχεραίνεται το έργο τους.
3. Το "IΔΡYMA" υποχρεούται να διαφυλάξει τα εις την παρούσα Σύμβαση αναφερόμενα μηχανήματα από τις
τεχνικές παρεμβάσεις των οποιονδήποτε ξένων προς τη εταιρεία Τεχνικών. Ρητά συμφωνείται ότι η εταιρεία
ουδεμία ευθύνη φέρει, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έγιναν προσπάθειες επισκευής των εν λόγω
μηχανημάτων από άλλους Τεχνικούς εκτός εκείνων της εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η ετήσια αποζημίωση της εταιρείας νοείται για την παρεχόμενη εργασία των γενικών συντηρήσεων,
ρυθμίσεων κ.λπ., καθώς και για τις εργασίες αποκατάστασης των τυχόν βλαβών.
2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων ή οποιουδήποτε αναγκαίου υλικού η χρέωση
θα γίνεται χωριστά και θα βαρύνει το "ΙΔΡΥΜΑ".
3. Ρητά συμφωνείτε ότι η εργασία αποκατάστασης βλαβών που θα οφείλονται σε κακή χρήση των
μηχανημάτων, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το "ΙΔΡΥΜΑ".
4. Σε περίπτωση βλάβης της οποίας η αποκατάσταση απαιτεί την χρησιμοποίηση κάποιων ανταλλακτικών, το
"ΙΔΡΥΜΑ" εξουσιοδοτεί τη εταιρεία να προβαίνει στην αντικατάσταση εξαρτημάτων των οποίων η αξία δεν θα
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ, χωρίς προηγούμενη έγκριση. Για τη χρήση ανταλλακτικών των
οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από την ως άνω συμφωνηθείσα, τότε το "ΙΔΡΥΜΑ" θα πρέπει να γνωστοποιεί
στη εταιρεία το σχετικό Αριθμό Εντολής που θα εγκρίνει τη σχετική δαπάνη.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
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1. Η διάρκεια της παρούσης Συμβάσεως είναι ετήσια με δυνατότητα παράτασης κατόπιν εγκρίσεως του
Νοσοκομείου.
2.

Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, παρά
μόνον ύστερα από ρητή έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλομένου.

9.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Πρέπει η εταιρεία να έχει ως αντικείμενο την εμπορία, διάθεση ανταλλακτικών και συντήρησης στην
Ελληνική αγορά ιατρικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών.
Πρέπει

η εταιρεία να επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης, επισκευής και

συντήρησης

του

συνόλου

του

ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού

που

είναι

τοποθετημένος

στις

εγκαταστάσεις του.
Πρέπει

η εταιρεία να διαθέτει το απαραίτητο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, τον αναγκαίο

εξοπλισμό καθώς και την πείρα και τις γνώσεις που χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής
εξυπηρέτησης, επισκευής και συντήρησης και να επιθυμεί να παράσχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τέτοιους
είδους υπηρεσίες.
Πρέπει αμοιβαία να γίνουν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1.
1.1

Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης,
επισκευής

και

συντήρησης

του

συνόλου

του

ιατροτεχνολογικού

εξοπλισμού

που

είναι

τοποθετημένος στις εγκαταστάσεις και θα πραγματοποιεί τέσσερις (4) προληπτικές συντηρήσεις
(μία κάθε τρίμηνο) και απεριόριστο αριθμό εκτάκτων οποτεδήποτε δηλαδή παραστεί ανάγκη και
ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
α) Ορισμός Συντήρησης
Με τον όρο «συντήρηση» εννοείται τόσο η διορθωτική συντήρηση (corrective maintenance), όσο και
η ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτική συντήρηση (preventive maintenance), του
περιγραφόμενου ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Παράρτημα Α΄) σύμφωνα με τις επίσημες και
συγκεκριμένες οδηγίες του οίκου.
Η συντήρηση περιλαμβάνει υλικά (ανταλλακτικά, εξαρτήματα κλπ.) και εργατικά πλην των
αναλωσίμων (φίλτρο, χαρτί, Printer μελανοταινίες, τσιμούχες θαλάμου, απορρυπαντικά και φίλτρα
πλυντηρίων και ρητίνες αποσκλήρυνσης.
β) Εκτέλεση Συντήρησης
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Οι εργασίες της συντήρησης εκτελούνται από ειδικό προς τούτο εκπαιδευμένο προσωπικό της
εταιρίας και με τις απαραίτητες ειδικές συσκευές, εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, κατά
τρόπο τεχνικά άρτιο.
Όλες ανεξαίρετα οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στο τέλος της
συντήρησης τα μηχανήματα παραδίδονται στο Νοσοκομείο σε άρτια κατάσταση και αφού
προηγουμένως έχει γίνει σχολαστικός ποιοτικός έλεγχος (quality control) και κατάλληλη ρύθμιση
των παραμέτρων λειτουργίας.
γ) Προληπτική Συντήρηση
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης εκτελούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις
αναλυτικές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και σε εργάσιμες ημέρες που καθορίζονται από
κοινού και εγκαίρως με τους αρμόδιους τεχνικούς του Νοσοκομείου.

δ) Διορθωτική Συντήρηση – Ορισμός Βλάβης
Ορισμός βλάβης: Σημειώνεται ότι σαν βλάβη θεωρείται κάθε δυσλειτουργία

(π.χ. διαλείπουσα

βλάβη), ή φθορά τμήματος του συστήματος που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τη λειτουργία τους π.χ.
(όσο αφορά τους κλιβάνους των ορθών κύκλων αποστείρωσης, όσο αφορά τα πλυντήρια εργαλείων
τη σωστή πλύση και όσο αφορά τα Χειρουργικά Τραπέζια, τη λήψη των χειρουργικών θέσεων κλπ.)
ε) Δελτίο Συντήρησης
Στην Τεχνική Υπηρεσία κρατείται στην κυριότητα των αρμόδιων τεχνικών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,
λεπτομερές Δελτίο συντήρησης, βλαβών και επισκευής του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού που
αφορά την παρούσα που υπογράφεται υποχρεωτικά από τους αρμόδιους τεχνικούς του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τον αρμόδιο τεχνικό της εταιρίας.
Σε περίπτωση βλάβης, καταγράφονται στο Δελτίο λεπτομερώς:
ον

1 : Το σύμπτωμα, το είδος και τα αίτια της δημιουργηθείσας βλάβης και
ον

2 : Οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάστασή της.
Στ) Προληπτικά μέτρα
Το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των
μηχανημάτων.
1.2

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίησή της με οποιονδήποτε
τρόπο να προσέλθει στις εγκαταστάσεις του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και να αποκαταστήσει αμελλητί τυχόν
βλάβη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του τελευταίου διαθέτοντας και το απαραίτητο τεχνικό και
άλλο προσωπικό αυτής.
ειδοποίηση.

Ο χρόνος προσμετράτε από την επόμενη εργάσιμη μέρα από την

Ο έλεγχος, οι επισκευαστικές κλπ. εργασίες γίνονται στις εργάσιμες ημέρες και

ώρες του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εκτός αν συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των μερών.
1.3

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται από τον διενεργούμενο έλεγχο και τις εργασίες συντήρησης του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού να εξασφαλίζει την ακώλυτη και αποδοτική λειτουργία αυτού.
Επίσης υποχρεούται να παρέχει προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οποιεσδήποτε οδηγίες καθώς και σχετικά
εγχειρίδια εάν υπάρχουν.
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Άρθρο 2
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών για όλη την χρονική

2.1

διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 3
3.1 Σαν αντάλλαγμα για την παροχή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όλων των παραπάνω υπηρεσιών για το
συμφωνημένο από τη σύμβαση διάστημα ,το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να καταβάλλει προς την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ποσόν συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι τέσσερις (4)
πλήρεις προληπτικές συντηρήσεις της ετήσιας σύμβασης με κάλυψη των ανταλλακτικών που
απαιτούνται, καθώς και όλες οι έκτακτες συντηρήσεις οποτεδήποτε απαιτηθούν. Το ποσόν αυτό θα
καταβληθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.
Στο κόστος της συντήρησης δεν περιλαμβάνεται το κόστος των αναλωσίμων υλικών (λιπαντικά,
ελαστικά παρευρίσματα, μπαταρίες κλπ.) καθώς και το κόστος εργασίας και υλικών για
αποκατάσταση ζημιών που θα προκληθούν από τυχόν κακή χρήση και γενικά εξωγενείς προς το
μηχάνημα αιτίες. Το κόστος της συντήρησης θα τιμολογείται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες
δόσεις και θα εξοφλείται από το νοσοκομείο βάση του Π.Δ. 166 ΦΕΚ.138/5-6-2003.
3.2 Μη συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες.
Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση:
-

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των μηχανημάτων

-

Σε περίπτωση επέμβασης στα μηχανήματα από το Νοσοκομείο ή τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από
τον Συντηρητή άτομα.

-

Βλάβες που θα προκληθούν από εξωγενείς αιτίες, (πχ. μη επαρκείς παροχές, αποχετεύσεις,
κρούσεις, πυρκαγιά κλπ.)

Ο Συντηρητής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την μη παροχή εξυπηρέτησης κατά την περίοδο όπου οι
υπηρεσίες ή ανταλλακτικά δεν μπορούν να παραδοθούν λόγω ανωτέρας βίας.

Άρθρο 4
4.1 Η διάρκεια του παρόντος συμφωνείται ορισμένου χρόνου και για το διάστημα ενός (1) έτους.
Παράταση σύμβασης αμέσως μετά την λήξη της σύμβασης μονομερώς από την μεριά του
Νοσοκομείου για 2 μήνες ακόμα. Για περαιτέρω παράταση απαιτείται η συναίνεση και των δυο
μερών.
4.2 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, λόγω υπαιτιότητας από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, το αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει
δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας, με άμεση ισχύ του παρόντος συμφωνητικού, διατηρώντας όλα τα
δικαιώματά του που απορρέουν από αυτό ή από το νόμο, ιδία να απαιτήσει αποκατάσταση κάθε
θετικής ή αποθετικής ζημίας. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος
με συστημένη επιστολή.
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Άρθρο 5
5.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποζημιώσει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια,
φθορά ή ζημία επί της περιουσίας κινητής και ακίνητης, είτε του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ είτε οποιουδήποτε
τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για την οποία το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υπέχει έναντι του τελευταίου
οποιαδήποτε ευθύνη, εφόσον το ζημιογόνο γεγονός οφείλεται σε δόλο η βαρεία αμέλεια της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, υπαλλήλων, προστιθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως αυτής ή οποιουδήποτε εν γένει
προσώπου το οποίο χρησιμοποιεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

5.2 Ανεξάρτητα από την ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑ , συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στις περιπτώσεις
της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου (5.1) το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατηρεί στο ακέραιο όλες
τις αξιώσεις του, για πλήρη αποζημίωση και κατά των υπαιτίων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα
οποία ευθύνονται έναντι αυτής εις ολόκληρον και από κοινού με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
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Άρθρο 6
Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,
που

απορρέουν

από

το

παρόν,

παρά

μόνο

ύστερα

από

ρητή

έγγραφη

συναίνεση

του

αντισυμβαλλομένου.

Άρθρο 7
Η παρούσα σύμβαση είναι η μόνη που ισχύει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών περιέχει την πλήρη
και ολοκληρωμένη βούληση και συμφωνία των μερών. Δεν μπορεί να τροποποιηθεί, λήξει ή κατά
οποιονδήποτε τρόπο λυθεί εκτός των τρόπων που προβλέπονται στην παρούσα. Κάθε τροποποίηση
της παρούσας αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.
Αφού έγιναν αμοιβαία αποδεκτά και συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση
η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΜΟΝΤΕΛΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
AUTOCLAVE

,

ELECTRIC

FLASH

10

COLUSSI

MS 52 NE

4

TABLE , ORGAN, DISSECTION

2

ANGELANTONI

10563

1

TABLE, BODY PREPARATION

1

ANGELANTONI

TES1

1

REFRIGERATOR,

4

ANGELANTONI

UKS 2600V

1

REFRIGERATOR, BLOOD BANK SMALL

5

ANGELANTONI

MINI 72C

1

REFRIGERATOR,

LABORATORY,

14

ANGELANTONI

CE 250/IRS-155

1

REFRIGERATOR, LABORATORY SMALL

13

ANGELANTONI

CE 120/IRS

1

FREEZE , VERTICAL

3

ANGELANTONI

POLAR340

1

STERILISING

DRUG

STORAGE,

FREESTADING

FREESTADING

Vuprighht
DEEP FREEZE , VERTICAL

8

ANGELANTONI

POLAR340

1

Vuprighht
TABLE , PLASTER APPLICATION

2

OPT

TORINO

2

DRYING CABINET , BABY BOTTLE,

1

LANCER

Included in PSA00

1

AUTOCLAVE

,

LABORATORY

,

2

COLUSSI

L 50 E

3

ELECTRIC , SMALL
TABLE ,POST-MORTEM, FIXED

1

ANGELANTONI

EG 103

2

TROLLEY

1

ANGELANTONI

TS1

2

SINK, DISSECTING, POST-MORETM

1

ANGELANTONI

BA 91

2

REFRIGERATOR, CODY STORAGE ,3X2

3

OPT

R/65+opt1,2

2

MORTUARY,

ELEVATING,

THREE TIER
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΜΟΝΤΕΛΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
OPERATING

TABLE

,HYDRAYLIC

,

3

OPT

OPT 20

2

TABLE

,HYDRAYLIC

,

3

OPT

OPT 20

2

OPERAT. TABLE ,INTERCHANGEABLE

7

OPT

OPT 80A

2

1

OPT

OPT 80C

2

MOBILE GP
OPERATING

MOBILE MINOR

TABLE TOP , GP
OPERAT. TABLE ,INTERCHANGEABLE
TABLE TOP , SP
OPERAT.

TABLE

,

TOP

,MAVABLE,

5

OPT

OPT 80A

2

,

TOP

,MAVABLE,

1

OPT

OPT 80C

2

,

TOP

,MAVABLE,

1

OPT

OPT 80D T/B

2

,

TOP

,MAVABLE,

1

OPT

OPT 80B1

2

OPER.

7

OPT

GENERAL

2

TABLE,

1

OPT

ORTHO

2

OPER.

5

OPT

GYN./CL

2

TABLE,

1

OPT

NEYRO

2

OPER.

1

OPT

ORHT

2

SYSTEM,

1

OPT

GAMMA

2

REFRIGERATOR +4o C /-20o C

1

ANGELANTONI

700/2RS

1

BED PAN WASHER

39

METALARREDINOX

LP/IN SD

2

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

8

HERAEUS/MAQUET

HANAULUX 2007

1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

1

HERAEUS/MAQUET

HANAULUX 2005

1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

1

HERAEUS/MAQUET

HANAULUX 2003

1

ΣΤΗΛΕΣ

16

HERAEUS/MAQUET

HANAUPORT

1

GENERAL PURPOSE
OPERAT.

TABLE

SPECIAL PURPOSE
OPERAT.

TABLE

ORTHOPEADY
OPERAT.

TABLE

UROLOGY
ACCESSORIES

,

TABLE,GENERAL SURGERY
ACCESSORIES

,

OPER.

ORTHOPEADY
ACCESSORIES

,

TABLE,GYNAEC.,/UROLOGY
ACCESSORIES

,

OPER.

NEYROSURGERY
ACCESSORIES

,

TABLE,ORTH/ENT
TRANSFER
STATIONARY,AUTOMATIC
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10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Μ.Ε.Ν.Ν.)

Τα μηχανήματα τα οποία περιλαμβάνονται είναι όλα όσα βρίσκονται στην λίστα της Μονάδας η οποία ακολουθεί:

Τεμάχια

Περιγραφή Είδους

9

Ohmeda Phototherapy Light II

6

Ohmeda Ohio Infant Warmer model 3000
Ohmeda Ohio Infant Warmer model 3400 με αναρρόφηση &

3

ροόμετρο οξυγόνου

4

Ohmeda Ohio Incubator Care Plus model 4000

4

Ohmeda Ohio Incubator Care Plus model 2000

2

Airborne Life Support System Incubator

2

Νεογνικοί αναπνευστήρες Secrist

2

Datex-Ohmeda 5120 Oxygen Monitor

4

Ohmeda Servo O2 Oxygen Monitor

2

GE MERQUETTE Dash 2000 Μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων

8

Αντλίες εγχύσεως FRESENIUS PILOT A2

3

Tροχήλατα φωτιστικά HERAUS

2

Συσκευές οξυγονομετρίας Οhmeda 5120

1

Aπινιδωτής HELLIGE MARQUETTE CARDIOSERV

5

5 συσκευές ύγρανσης MR 730

1

Αναρρόφηση φορητή LAERDALL

1

Συσκευή τροχήλατου πιεσόμετρου WELCH ALLYN

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την συντήρηση θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Πιστοποίηση ΙSΟ και συμφωνία με την Υπουργική απόφαση για διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το προσωπικό της να περιλαμβάνει τεχνικούς με εξειδικευμένες σπουδές
(πτυχιούχους

τεχνολόγους

ιατρικών

οργάνων)

και

εκπαιδεύσεις

(στα

συγκεκριμένα

είδη

η

σε

παρεμφερή).Προηγούμενη εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με επιστολή από τους προηγούμενους εργοδότες.
Η εταιρεία θα συντηρεί υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) το σύνολο του ανωτέρω εξοπλισμού.

Εξοπλισμός
Η ενδιαφερόμενη εταιρία θα έχει δικό της εξειδικευμένο εξοπλισμό.
Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται στο Νοσοκομείο και στο εργαστήριο
της εταιρείας σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Ανταλλακτικά:
Δεν περιλαμβάνονται και παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο μετά από τεχνική έκθεση του αναδόχου.
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.

Οι επισκέψεις συντήρησης των μηχανημάτων θα είναι εξαμηνιαίες με προγραματιζόμενες επισκέψεις κατά την

διάρκεια των οποίων δεν θα λειτουργούν για το κοινό τα μηχανήματα υπό συντήρηση. Το νοσοκομείο
υποχρεούται να παραχωρήσει τα μηχανήματα στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από συνεννόηση τόσο με
την προϊσταμένη όσο και με την τεχνική υπηρεσία.
. Οι τακτικές επισκέψεις συντήρησης αφορούν και την αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων όπως φίλτρων ο-rings
κ.λπ. όπως αυτά αναφέρονται στα βιβλία συντήρησης του κατασκευαστή.

. Η κάλυψη των περιλαμβανομένων στην σύμβαση μηχανημάτων είναι 24ώρη ‚365 μέρες το χρόνο και με χρόνο
απόκρισης το μέγιστο των 6 ωρών από την ώρα που θα δεχθεί κλήση από την τεχνική υπηρεσία. Υποχρέωση
του προσωπικού του νοσοκομείου είναι η σωστή και το δυνατόν λεπτομερής περιγραφή της βλάβης
. Η κάθε ενέργεια θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα service reports καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες
εγγραφές στο ημερολόγιο επισκευών του κάθε μηχανήματος το οποίο θα διατηρείται στον χώρο της Β/Τ και θα
είναι υποχρέωση του προσωπικού του νοσοκομείου να το διατηρήσουν τόσο σε καλή κατάσταση όσο και σε
γνωστή θέση
. Κατά την έναρξη της σύμβασης θα δημιουργηθεί ημερολόγιο συντήρησης.

11.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ AK-200 & AK-200S
Συντήρηση και επισκευή με τα ανταλλακτικά τους, επτά μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού ΑΚ-200 & ΑΚ-200S με
τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση μονομερώς μέχρι και δύο (2) μήνες από τη λήξη
της.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα παρακάτω επτά μηχανήματα.
1. AK-200 με ΒΜ:5482 & FM:4219
2. ΑΚ-200 με ΒΜ:9152 & FM:6751
3. ΑΚ-200S με ΒΜ:14534 & FM:12042
4. AK-200S με ΒΜ:15302 & FM:12533
5. AK-200S με BM:15303 & FM:12534
6. AK-200S με BM:15306 & FM:12537
7. AK-200S με BM:16700 & FM:13487
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ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
Θα υπάρχει πλήρης κάλυψη όλων των βλαβών, συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών, μετά από
τηλεφωνική κλήση από τον υπεύθυνο ιατρό ή την προϊσταμένη της μονάδας ή της τεχνικής υπηρεσίας, με χρόνο
ανταπόκρισης 48 ωρών. Θα εκτελούνται έξι συντηρήσεις το χρόνο, μία ανά δίμηνο. Τα έξοδα μεταφοράςπαραμονής βαραίνουν τον συντηρητή.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του συντηρητή θα γίνεται με έκδοση εντάλματος επ’ ονόματι του συντηρητή και βάσει των τιμολογίων
του συντηρητή.Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται το Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο συντηρητής κατά την πληρωμή, υπόκειται σε κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του συντηρητή:
1.

Η ζημιά ή καταστροφή των μηχανημάτων από θεομηνίες (σεισμό, θύελλες, πλημμύρα, κεραυνό, φωτιά ). Από
χτυπήματα, πτώση από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή τρίτους.

2.

Η αποδεδειγμένα μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΤΡΙΤΟΥΣ.

3.

Η χρήση ακατάλληλων υλικών αποστείρωσης, καθαρισμού απασβέστωσης, καθώς και η ελλιπής χρήση
απασβέστωσης ή καθαρισμού πέρα από τις οδηγίες

του κατασκευαστή όπως αναφέρονται στα Τεχνικά

εγχειρίδια.
4.

Η κακή ποιότητα παροχής νερού από το σύστημα επεξεργασίας νερού του Νοσοκομείου.

5.

Η κακή παροχή τροφοδοσίας τάσεως 220V/50 περιόδων του Νοσοκομείου ή της ΔΕΗ.

6.

Οι εργασίες αποσύνδεσης και εγκατάστασης των μηχανημάτων σε νέους χώρους.

Εάν το Νοσοκομείο ζητήσει αποκατάσταση των βλαβών και εφόσον είναι δυνατόν, λόγω των παραπάνω
περιπτώσεων, η νέα δαπάνη θα συμπεριλαμβάνει τα εργατικά και τα ανταλλακτικά και θα χρεώνεται χωριστά, με
βάση τις τότε ισχύουσες τιμές του Συντηρητή.
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12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Συντήρηση μετρητή Οστικής πυκνότητας τύπου LUNAR.
Στην σύμβαση θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί, με τις αντίστοιχες έννοιες:
1. Η Διάρκεια της σύμβασης θα είναι μονοετής. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να παρατείνουν την ισχύ μετά
από έγγραφη συμφωνία και επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών όρων , ρητά αποκλειόμενης της σιωπηρής ή
εν τοις πράγμασιν ανανεώσεως.
2. Ως συνολικό εργολαβικό τίμημα της σύμβασης καταβλητέο για την αξία των εργασιών που θα παρασχεθούν
και ειδικότερα των εργασιών προληπτικής συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών συμπεριλαμβανομένωνι των
απαιτούμενων για τις παραπάνω εργασίες πάσης φύσεως

ανταλλακτικών, εξαιρούμενης της ακτινολογικής

λυχνίας ,σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, πλην αναλωσίμων .
3. Από τις υποχρεώσεις της εταιρείας εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη
ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημιά , βλάβη ή καταστροφή , οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε
δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας , βλάβη των συστημάτων κλιματισμού και ψύξεως και της συνεπεία
της βλάβης αυτής μη τήρησης των απαιτουμένων συνθηκών του χώρου λειτουργίας των μηχανημάτων, όπως
ορίζονται στην σχετική τεκμηρίωση της εταιρείας.
4. Ειδικότερα κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, οι παρεχόμενες εκ μέρους της εταιρείας υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης
δεν θα καλύπτονται ιδίως τις εξής περιπτώσεις:
4.1. Ελαττώματα τα οποία προκαλούνται ή προκύπτουν λόγω κακής χρήσης του Μηχανήματος όπως ιδίως η
χρήση τους σε ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή
αερισμού , η εγκατάσταση του σε χώρο με μαγνητική η άλλη βλαπτική παρεμβολή , χρήση ακατάλληλης πηγής
ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς γείωση, με τάση άλλη από την προβλεπόμενη ,κλπ) και γενικά κάθε ελάττωμα που
οφείλεται σε χρήση η οποία δεν προβλέπεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του Μηχανήματος.
4.2. Ελαττώματα τα οποία οφείλονται σε υπαίτιες ή κακόβουλες ενέργειες των υπαλλήλων ή προστεθέντων του
ΠΕΛΑΤΗ Ή τρίτων (καταστροφή ,βανδαλισμός ,εμπρησμός ,αμέλεια της ενδεδειγμένης προληπτικής συντήρησης,
κλπ.)
4.3. Ελαττώματα τα οποία οφείλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ισχύος.
4.4. Αποκατάσταση λειτουργικής αδυναμίας του Μηχανήματος που οφείλεται στην ανάγκη αντικατάστασης
αναλωσίμων, όπως θα ορίζονται από την σύμβαση.
5.Η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος που εξαιρείται κατά τα παραπάνω θα αποτελεί πρόσθετη
υπηρεσία και θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας.
Ομοίως , θα χρεώνεται επιπροσθέτως ως μη καλυπτόμενη υπηρεσία κάθε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του
ΠΕΛΑΤΗ προς παροχή υπηρεσιών συντήρησης κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ αρνείται την παροχή της συνδρομής
που εύλογα απαιτείται όπως αυτή περιγράφεται στη συνέχεια.
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
6.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία θα υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης :
6.1.1. αποκατάσταση (service) βλαβών.
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6.1.2. προληπτική συντήρηση ανά εξάμηνο δύο (2) φορές ανά έτος ,κατόπιν συνεννοήσεως με τον ΠΕΛΑΤΗ
για τον αναγκαίο προγραμματισμό .Σε κάθε περίπτωση , συνέχιση της εκ μέρους της εταιρείας παροχής
υπηρεσιών service θα προϋποθέτει την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των προβλεπομένων τακτικών ελέγχων
προληπτικής συντήρησης .
Οι από την εταιρεία παρερχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και τις
οδηγίες του κατασκευαστή του Μηχανήματος το οποίο θα έχει προμηθεύσει και θα έχει τοποθετήσει η ίδια
εταιρεία.
6.1.3. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης η εταιρεία θα λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την
εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Μηχανήματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή
και των προβλεπόμενων από αυτές ανοχών. Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημίες ή βλάβες ή
καταστροφές που προέρχονται από κακούς χειρισμούς ή επεμβάσεις αναρμόδιων ή μη εγκεκριμένων απ’ αυτήν
προσώπων.
6.1.4. Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWN TIME) του Μηχανήματος λόγω βλαβών
καθορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης .Ο
υπολογισμός του παραπάνω επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα πραγματοποιείται αιτιολογικά
στο τέλος του συμβατικού έτους προκειμένου να υπολογισθεί η εφαρμογή της ποινικής ρήτρας , της παραγράφου
7.1 της παρούσας σύμβασης .
6.1.5.

Στις υποχρεώσεις της εταιρείας εξαιρούνται τα παρακάτω:

-

Η αντικατάσταση της ακτινολογικής λυχνίας

-

Παντός είδους αναλώσιμα ( φίλμ , χαρτί μελάνι, gel,θερμογραφικές κεφαλές των περιφερειακών
συστημάτων )

Αναφορικά και μόνο για τα εξαιρούμενα ανταλλακτικά που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο , η εταιρεία
υποχεούται το ταχύτερο δυνατόν ( εντός 24 ωρών ) να γνωστοποιεί με fax στο ΠΕΛΑΤΗ το κόστος οποιουδήποτε
ανταλλακτικού , ενώ ο αποδέκτης της ειδοποίησης θα πρέπει με αντίστοιχο fax να προβαίνει στη σχετική
παραγγελία.
6.1.6.

Η εταιρεία υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη

λήψη της σχετικής ειδοποίησης του ΠΕΛΑΤΗ στην οποία θα προσδιορίζεται και η φύση του προβλήματος προς
διευκόλυνση της έγκαιρης και αποτελεσματικής επέμβασης και αποκατάστασης του.
Η ειδοποίηση

θα πρέπει να λαμβάνεται από την εταιρεία από τις 08:00 μέχρι τις 13:00 κάθε ημέρας ,

διαφορετικά θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα της απευθύνθηκε την επόμενη ημέρα. Η υποχρέωση αυτή της
εταιρείας μας ισχύει για τις εργάσιμες μόνο ημέρες και ώρες , όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα
εργατική νομοθεσία (δηλ. από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00 εκτός των αργιών).
6.1.7.

Επομένως, ο χρόνος DOWN TIME θα αρχίσει να μετράει από τη στιγμή που η εταιρεία υποχρεούται να

προσέλθει για επισκευή μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης υπολογιζόμενων πάντοτε των 8 ωρών εργασίας .
Στο τέλος του έτους θα αθροίζονται οι ώρες DOWN TIME, θα διαιρούνται δια 8 (εργάσιμες ώρες ανά ημέρα )
προκειμένου να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος DOWN TIME του μηχανήματος.
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6.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ :
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει διαρκώς τη κατάλληλη με τις προδιαγραφές του μηχανήματος

10.2.1.

τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος , να εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το κατασκευαστή
συνθήκες

θερμοκρασίας ,υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους κρίσιμους χώρους των

μηχανημάτων.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συνθήκες δεν εξασφαλίζονται η εταιρεία δεν θα ευθύνεται για

10.2.2.

οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές του Μηχανήματος , οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ έτσι η
εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την καταβολή τυχόν ποινικής ρήτρας λόγω μη λειτουργίας (DOWN
TIME) του Μηχανήματος που θα προκύψει εκ του λόγου αυτού.
10.2.3.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να εξοφλήσει όλο το ποσό πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

11.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

11.2.

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπομένων επιτρεπτών ορίων μη λειτουργίας
(DOWN TIME) του Μηχανήματος, συμφωνείται παράταση (επέκταση ) των υποχρεώσεων της εταιρείας
για δέκα (10) ημέρες, για κάθε ημέρα μη λειτουργίας (DOWN TIME) θα χαρακτηρίζεται εκείνος κατά τον
οποίο το μηχάνημα δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάσεις σε εύλογα παραδεκτό επίπεδο
ποιότητας.

11.3.

Οποιαδήποτε άλλου είδους ποινική ρήτρα αποκλείεται.

11.4.

Η τυχόν επιβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας θα αποφασίζεται κατά τη λήξη της σύμβασης και αφού
πρώτα γίνει ο συνολικός υπολογισμός των ημερών/ωρών εκτός λειτουργίας.

11.5.

7.5.

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως:
-

Πυρκαγιά

-

Πλημμύρα

-

Σεισμός

-

Πόλεμος

-

Διακοπή ρεύματος

-

Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα

απαιτηθούν για την αποκατάστασή του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα καλυφθούν από τον
ΠΕΛΑΤΗ.

12.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1.

Η

Σύμβαση θα είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλομένων μερών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

Με την παρούσα πρόσκληση σε (Β Φάση) Δημόσιας Διαβούλευσης, η Υπηρεσία μας καταθέτει τις
παραπάνω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη Δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων
παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών
καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

2.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στον
ιστότοπο του Νοσοκομείου (www.chaniahospital.gr) ήτοι από την Δευτέρα 04-05-2015 ώρα 15:00 έως
και την Παρασκευή 08-05-2015 ώρα 15:00.

3.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους
όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν
ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των
προσφορών.

4.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να
ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@chaniahospital.gr

5.

To Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση
των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή
προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.

Ευελπιστούμε

για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προμήθεια

διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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