ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Α΄

ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Το Νοσοκοµείο, µε διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει
προµηθευτεί ένα συγκρότηµα ΑΞΟΝΙΚΟY ΤΟΜΟΓΡΑΦΟY, 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Α΄,
του οίκου ........................, Μοντέλο ..........................
Ο εξοπλισµός αυτός έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντηρήσης και
παρακολουθήσης.
Το Νοσοκοµείο αναθέτει µε την παρούσα στην εταιρεία ................ (εταιρεία), που
προµήθευσε το συγκρότηµα και η εταιρεία δηλώνει ότι αναλαµβάνει την πλήρη
συντήρηση, επισκευή και παρακολούθησή του, µε τους παρακάτω όρους και
συµφωνίες. Η Εταιρεία, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, υποχρεούται να
χρησιµοποιεί κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης
και εξουσιοδότησης αυτού από τον µητρικό κατασκευαστικό οίκο, για τη συντήρηση
των συγκεκριµένων µηχανηµάτων .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.1. Η Εταιρεία αναλαµβάνει τη συντήρηση και επισκευή του συγκροτήµατος και
των αναφερόµενων µερών και εξαρτηµάτων του καθόλην την διάρκεια της
σύµβασης σύµφωνα µε τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του
κατασκευαστή Οίκου .
1.2. Η σύµβαση περιλαµβάνει τη λειτουργική συντήρηση του συγκροτήµατος και
ειδικότερα :
α) τον έλεγχο ασφαλείας, µετρήσεις τάσεων παλµών, κλπ.
β)τις αναγκαίες ρυθµίσεις τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής
απόδοσης
1.3. Η σύµβαση περιλαµβάνει ακόµα την αποκατάσταση τυχόν ανωµαλιών και
ειδικότερα :
α) Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζηµιών οφειλοµένων σε
φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση.
β) Την αντικατάσταση των φθαρµένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση,
εξαιρουµένων µόνο των αναλωσίµων υλικών τα οποία είναι τα cd’ s/dvd’s,
Φιλµς, Σκιαγραφικά, που η προµήθεια βαρύνει τον πελάτη .
γ) Την αντικατάσταση απεριόριστου αριθµού ακτινολογικών λυχνιών, λυχνιών,
ψηφιακών ανιχνευτών κλπ.
δ) Τή λήψη κάθε προληπτικού µέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωµαλιών ή
ζηµιών .
ε) Τυχόν αναβαθµίσεις του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράµµατα
(software, hardware κλπ.).
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1.4. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται µε τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και
οργάνα µετρήσεως και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό της
εταιρείας,
σύµφωνα µε τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του
κατασκευαστού Οίκου του συγκροτήµατος .
1.5. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η Εταιρεία θα προβαίνει κατά την άποψή της,
σε κάθε απαιτούµενη τεχνική µετατροπή για την αρτιώτερη και ασφαλή
λειτουργία και απόδοση του συγκροτήµατος, εφ’ όσον τούτο επιτρέπεται ή
προβλέπεται από τον κατασκευαστή Οίκο. Οι µετατροπές αυτές δεν θα έχουν
επίπτωση στην παρεχοµένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουµένων
εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύµβαση της αγοράς του
συγκροτήµατος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών
χαρακτηριστικών.
1.6. Καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης θα τηρείται ηµερολόγιο
λειτουργίας-βλαβών και συντήρησης του συγκροτήµατος, µε ευθύνη του
Κλινικού Τµήµατος και του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Το
ηµερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρµόδιο ιατρό του Τµήµατος ή
ακτινοφυσικό τον αρµόδιο ηλεκτρονικό του Τµήµατος Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας και τον υπεύθυνο τεχνικό της Εταιρείας .Στο ηµερολόγιο θα
αναγράφονται όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, καθώς και οι ενέργειες
αποκατάστασής τους από την πλευρά της Εταιρείας .

2. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου κατασκευής
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00.
Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθηµερινά µη εξαιρουµένων των Αργιών και
Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκοµείο εφηµερευει. Η προσέλευση των Τεχνικών
της Εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν µέσα σε 2 ώρες ( για την
περιοχή της Αττικής ) και εντός 24 ωρών για την υπόλοιπη Ελλάδα, απο τη λήψη της
ειδοποίησης στα γραφεία της .
Κατά την διάρκεια των Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς
της εταιρείας θα ειδοποιείται µε Fax και αρµόδιος τεχνικός της Βιοιατρικής
Τεχνολογίας . Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της µη πληρωµής του
εξαµηνιαίου τιµολογίου που θα εκδίδεται από την εταιρεία.
Η επιτρεπόµενη διάρκεια ακινητοποίησης του συγκροτήµατος συµφωνείται σε
διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά έτος . Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο
χρόνος ακινητοποίησης των επι µέρους αυτόνοµων λειτουργικών µονάδων ή του
συνόλου του συγκροτήµατος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια
περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσµετράται αθροιστικά από τη στιγµή κλήσης
της εταιρείας για επισκευή (µε αποστολή fax από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από
ώρες 08.00 έως 20.00 (µη εξαιρουµένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το
Νοσοκοµείο εφηµερευει). O χρόνος αυτός δεν περιλαµβάνει τον χρόνο προληπτικής
συντήρησης και εργασίες αναβάθµισης του συγκροτήµατος. Ως ώρα ακινητοποίησης
θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την χρονική στιγµή της
ειδοποίησης της εταιρείας, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, µέχρι την πλήρη
αποκατάσταση της βλάβης.
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3.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στό τέλος ισχύος του κάθε χρόνου της σύµβασης θα υπολογίζονται οι ώρες
ακινητοποίησης του συγκροτήµατος όπως ορίζεται ανωτέρω .
Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα
επιβάλλεται στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα παράταση της σύµβασης κατά πέντε
ώρες χωρίς αµοιβή και ογδόντα (80) ΕΥΡΩ πρόστιµο ανά ώρα ακινητοποίησης.
Κατά την διάρκεια του συµβατικού χρόνου συντήρησης και µετά την παρέλευση
είκοσι εργασίµων ηµερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναµία παροχής
ανταλλακτικών, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του
συγκροτήµατος µε νέας τεχνολογίας και αυξηµένων η αντίστοιχων τουλάχιστον
δυνατοτήτων χωρίς καµία επιβάρυνση του Νοσοκοµείου.

4. ΑΜΟΙΒΗ
Η αµοιβή του Εταιρείας καθορίζεται στο ποσόν των ................ ΕΥΡΩ για το πρώτο
έτος συντήρησης, το οποίο κάθε επόµενο έτος θα αναπροσαρµόζεται µε βάση τον
µέσο ετήσιο δείκτη τιµών καταναλωτή των προηγούµενων ετών.
Στην προαναφερθείσα αµοιβή δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το
Νοσοκοµείο.
Η οφειλόµενη αµοιβή κάθε συµβατικού έτους θα καταβάλλεται σε δύο εξαµηνιαίες
δόσεις, µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών.

4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
συντήρησης, που θα ισχύει µέχρι την επιστροφή της από το Νοσοκοµείο και η αξία
της θα είναι ίση µε το 10% συνολικού ποσού, που θα προκύπτει από το συµβατικό
τίµηµα για το έργο της συντήρησης του πρώτου έτους, χωρίς το Φ.Π.Α.,
πολλαπλασιασµένο επί οκτώ (8). Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στην Εταιρεία
µετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο των όρων της παρούσας
σύµβασης.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ έχει τις ακόλουθες
υποχρεώσεις :
Να γνωρίζει στην Εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συµβάσεως
προκύπτουσες διαδικασίες.
Να εκτελεί τη συνήθη επίβλεψη του συγκροτήµατος σύµφωνα µε τα εγχειρίδια
λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιµοποιεί το συγκρότηµα προσεκτικά
προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζηµία προκαλουµένη από κακή χρήση και
δυσµενείς κλιµατολογικές επιδράσεις (κλιµατισµός, υγρασία ή σκόνη κτλ).
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Να γνωστοποιεί αµέσως δια των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του στην Εταιρεία
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας του συγκροτήµατος
και να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στο συγκρότηµα
χωρίς προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.
Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται κατά τον
προσυµφωνηθέντα χρόνο από την Εταιρεία, παραδίδοντας άµεσα το προς συντήρηση
µηχάνηµα στους τεχνικούς της. Κάθε καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση των
εργασιών συντήρησης µε ευθύνη του Νοσοκοµείου, θα καταγράφεται στο σχετικό
πρωτόκολλο ή δελτίο εργασίας και ο αντίστοιχος χρόνος ακινητοποίησης δεν θα
προσµετράται στο συνολικό χρόνο µη λειτουργίας του συγκροτήµατος λόγω βλάβης.
Να παρέχει τον απαιτούµενο κατά τις οδηγίες της Εταιρείας χρόνο, για την εφαρµογή
∆ιαταγής Αλλαγής, καθ’ υπόδειξη του κατασκευαστικού οίκου.

6. 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.
“Ανωτέρα βία” σηµαίνει και θα συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε συµβάν ή γεγονός
πέραν του λογικού ελέγχου εκατέρου των συµβαλλοµένων µερών, συνεπεία του
οποίου δεν 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, µη
χορήγηση των απαιτουµένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, µη διάθεση
µεταφορικών µέσων.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Η αποκατάσταση βλάβης στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στις
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η Εταιρεία σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση. Σε
περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την Εταιρεία να αναλάβει την
αποκατάσταση, η εξ αυτής προκύπτουσα δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένης της
εργασίας και των ανταλλακτικών και αναλωσίµων, θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν
ιδιαίτερης συµφωνίας των συµβαλλοµένων :
Περίπτωση ζηµίας ή καταστροφής των Συγκροτήµατος προκαλουµένη από θεοµηνίες
(σεισµούς, θύελλες κ.λ.π.) ή ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).
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Περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε µη ενδεδειγµένη ή κακή χρήση του
Συγκροτήµατος ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών των
συγκροτήµατος.
Περίπτωση βλάβης λόγω επεµβάσεων στο συγκρότηµα από προσωπικό του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µη εξουσιοδοτηµένο από την Εταιρεία ή τρίτους.
Εργασίες αποσυναρµολόγησης και επανασυναρµολόγησης του συγκροτήµατος σε
νέους χώρους, ερήµην της εταιρείας.
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ο χρόνος ακινητοποίησης δεν θα προσµετράται
στο συνολικό χρόνο µη λειτουργίας του συγκροτήµατος λόγω βλάβης.
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη του συγκροτήµατος
εµπίπτει σε κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, οφείλει να ενηµερώνει
σχετικώς αυθηµερόν και εγγράφως το Νοσοκοµείο. Σε περίπτωση που το
Νοσοκοµείο έχει αντίρρηση και θεωρεί πως η αποκατάσταση της βλάβης εµπίπτει
στις υποχρεώσεις της εταιρείας, κοινοποιεί εγγράφως σ’ αυτήν την αντίρρησή του και
δίδει σχετική εντολή αποκατάστασης. Από την κοινοποίηση της εντολής αρχίζει και ο
υπολογισµός του χρόνου ακινητοποίησης του συγκροτήµατος. Η εταιρεία
υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα
γίνει σύµγωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 9 της παρούσης.

8. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 8 έτη.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για όλα τα ζητήµατα της σύµβασης αυτής και τις τυχόν επ’ αυτών διαφορές που θα
προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων, µε την παρούσα καθορίζονται ως µόνα
αρµόδια τα δικαστήρια ........................
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. ...........................
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