MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Το Νοσοκοµείο, µε διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τη ∆ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει
προµηθευτεί µηχανήµατα ιατρικού εξοπλισµού, κατάλογος των οποίων επισυνάπτεται
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής.
Ο εξοπλισµός αυτός έχει από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντηρήσης και
παρακολουθήσης.
Το Νοσοκοµείο αναθέτει µε την παρούσα στην εταιρεία ................ (εταιρεία), που
προµήθευσε τα µηχανήµατα και η εταιρεία δηλώνει ότι αναλαµβάνει την πλήρη
συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του προαναφερθέντος εξοπλισµού, 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. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα σύµβαση ισχύουν οι κατωτέρω ορισµοί, µε τις αντίστοιχες έννοιες :
«Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση» είναι ο απαραίτητος περιοδικός
προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των Μηχανηµάτων και οι
απαραίτητες για την ορθή λειτουργία περιοδικές παρεµβάσεις πάσης φύσεως,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Οίκου κατασκευής των Μηχανηµάτων και τις
οδηγίες του σχετικού επίσηµου εγχειριδίου οδηγιών.
«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 Εταιρεία 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.
“∆ιαταγή αλλαγής” είναι κάθε απαραίτητη 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, καθώς επίσης υλικό µέρος και / ή λογισµικό.
“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
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χορήγηση των απαιτουµένων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, µη διάθεση
µεταφορικών µέσων.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Αντικείµενο της Σύµβασης αποτελεί η εκ µέρους της Εταιρείας Παροχή Υπηρεσιών
Συντήρησης των Μηχανηµάτων, περιλαµβανοµένης της Προγραµµατισµένης
Προληπτικής Συντήρησης, της Επανορθωτικής Συντήρησης και των ενδεχοµένων
∆ιαταγών Αλλαγής. Στο αντικείµενο της Σύµβασης και στο πλαίσιο του
καθορισµένου συµβατικού τιµήµατος περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες
και το σύνολο των ανταλλακτικών και αναλωσίµων που θα απαιτηθούν κατά τη
διενέργεια τόσο της προληπτικής όσο και της διορθωτικής συντήρησης και είναι
απαραίτητα για τη διατήρηση των µηχανηµάτων σε πλήρη και άρτια λειτουργική
κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επίσηµου εγχειριδίου οδηγιών του
κατασκευαστή. Λυχνίες, ψηφιακοί ανιχνευτεύς, µπαταρίες, οθόνες, σύµφωνα µε το
πνεύµα της παραγράφου αφορούν στην άρτια λειτουργική κατάσταση των
µηχανηµάτων και κατά συνέπεια περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της σύµβασης.
Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε 8 έτη.

3. ΑΜΟΙΒΗ
3.1 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 τέσσερις
τριµηνιαίες δόσεις, µε την προσκόµιση σχετικών τιµολογίων.

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, η Εταιρεία συµφωνεί να παρέχει τις
κατωτέρω υπηρεσίες µε τους ακόλουθους όρους :
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Η Εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί προγραµµατισµένες προληπτικές
συντηρήσεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη
διάρκεια εκάστου συµβατικού έτους και κατά τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα.
Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαµβάνουν χώρα επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράµµατος που
θα συµφωνηθεί µεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της Εταιρείας Το εν λόγω
χρονοδιάγραµµα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συµφωνίας των
συµβαλλοµένων.
Η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει στο Νοσοκοµείο εγχειρίδια συντήρησης των
µηχανηµάτων, στα οποία θα περιλαµβάνεται το προβλεπόµενο από τον
κατασκευαστή πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης.
Η Εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό επισκέψεων για τον
εντοπισµό και αποκατάσταση βλαβών µετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Η Εταιρεία µετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
αντίγραφο ∆ελτίων 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.
Η Εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για
την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Νοσοκοµείου.
Η Εταιρεία αναλαµβάνει, υπό την εποπτεία εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του
νοσοκοµείου, τη διατήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού αρχείου Συντήρησης στο
οποίο θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία παρακολούθησης της λειτουργικής
κατάστασης των Μηχανηµάτων καθώς και το ιστορικό προληπτικών και
επανορθωτικών παρεµβάσεων που πραγµατοποιήθηκαν, αντίγραφο του οποίου θα
είναι στη διάθεση του Νοσοκοµείου. Μετά το πέρας του συµβατικού χρόνου
εγγύησης, η εταιρεία θα παραδώσει στο Νοσοκοµείο το συνολικό αρχείο
Συντήρησης.
Η Εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά µε τις ∆ιαταγές
Αλλαγής των Μηχανηµάτων που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος και να προβαίνει
άµεσα στην εφαρµογή τους.
Η τεχνική εργασία εκτελείται στο χώρο του νοσοκοµείου. Εφόσον η επιτόπια
επιδιόρθωση του Μηχανήµατος ή µέρους αυτού δεν είναι δυνατή, η Εταιρεία
δικαιούται να ζητήσει µεταφορά του στο εργαστήριό της, αναλαµβάνοντας την
εργασία απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης καθώς και τα σχετικά κόστη, όπως
επίσης και τα κόστη συσκευασίας, µεταφοράς, επιστροφής και αποσυσκευασίας.
Στην προαναφερθείσα περίπτωση θα πρέπει να συντάσσονται πρακτικά παράδοσης –
παραλαβής.
Ο συνολικός χρόνος µη λειτουργίας (ακινητοποίησης) κάθε µηχανήµατος λόγω
βλάβης, κατά τη διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις 15 ηµερολογιακές ηµέρες. Ο χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος
υπολογίζεται από τη βεβαιωµένη γνωστοποίηση της βλάβης στην εταιρεία και η
αποκατάσταση της βλάβης βεβαιώνεται µε την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλου από
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του νοσοσκοµείου. ∆εν γίνεται προσµέτρηση στο χρόνο
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ακινητοποίησης του µηχανήµατος εφόσον η αποκατάσταση της βλάβης γίνει το
αργότερο εντός της επόµενης ηµέρας από την ειδοποίηση της εταιρείας καθώς και σε
περιπτώσεις που η καθυστέρηση οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας,
όπως αυτή έχει ορισθεί ανωτέρω. Στο χρόνο ακινητοποίησης του µηχανήµατος
προσµετράται και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για εφαρµογή ∆ιαταγής Αλλαγής, σε
περίπτωση που αυτός υπερβαίνει το ένα 24ωρο.
Το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που κατά τη διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού
έτους κάποιο Μηχάνηµα θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας πέραν του προαναφερθέντος
διαστήµατος των 15 ηµερολογιακών ηµερών, πολλαπλασιασµένο επί τρία (3), θα
προστίθεται στο συµβατικό χρόνο συντήρησης του µηχανήµατος.

6. 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 των Μηχανηµάτων σύµφωνα µε τα εγχειρίδια
λειτουργίας καθώς και να χειρίζεται και χρησιµοποιεί τα Μηχανήµατα προσεκτικά
προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζηµία προκαλουµένη από κακή χρήση και
δυσµενείς κλιµατολογικές επιδράσεις (κλιµατισµός, υγρασία ή σκόνη κτλ).
Να γνωστοποιεί αµέσως δια των επισήµων εκπροσώπων του στην Εταιρεία
οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανηµάτων
και να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα Μηχανήµατα
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 µηχανήµατος λόγω βλάβης.
Να παρέχει τον απαιτούµενο κατά τις οδηγίες της Εταιρείας χρόνο, για την εφαρµογή
∆ιαταγής Αλλαγής, καθ’ υπόδειξη του κατασκευαστικού οίκου.

7. 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.
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8. 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 Μηχανηµάτων προκαλουµένη από θεοµηνίες
(σεισµούς, θύελλες κ.λ.π.) ή ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).
Περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε µη ενδεδειγµένη ή κακή χρήση των
Μηχανηµάτων ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών των
µηχανηµάτων.
Περίπτωση βλάβης λόγω επεµβάσεων στα Μηχανήµατα από προσωπικό του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µη εξουσιοδοτηµένο από την Εταιρεία ή τρίτους.
Εργασίες αποσυναρµολόγησης και επανασυναρµολόγησης των µηχανηµάτων σε
νέους χώρους, ερήµην της εταιρείας.
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, ο χρόνος ακινητοποίησης δεν θα προσµετράται
στο συνολικό χρόνο µη λειτουργίας του µηχανήµατος λόγω βλάβης.
Στην περίπτωση που η εταιρεία θεωρεί πως κάποια βλάβη µηχανήµατος 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 µηχανήµατος. Η εταιρεία υποχρεούται σε άµεση
αποκατάσταση της βλάβης και η επίλυση της διαφοράς θα γίνει σύµγωνα µε τις
προβλέψεις του άρθρου 10 της παρούσης.

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
9.1. Άν κατά τη διάρκεια ενός πλήρους συµβατικού έτους ο συνολικός χρόνος µη
λειτουργίας ενός µηχανήµατος υπερβεί τις 15 ηµέρες, πέραν της προαναφερθείσας
παράτασης του συµβατικού χρόνου συντήρησης του µηχανήµατος αυτού, για κάθε
ηµέρα ακινητοποίησης πέραν των 15 θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα που θα ανέρχεται
σε ΕΥΡΩ στο (1 / 150) του συµβατικού τιµήµατος αγοράς του µηχανήµατος, όπως
αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης.

Άν κατά τη διάρκεια της συντήρησης η εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της,
όπως καθορίζονται από τη σύµβαση, το νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα µονοµερούς
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λύσης της σύµβασης, µε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής µέχρι του ποσού που
αναλογεί στο έργο που δεν έχει εκτελεσθεί.

10. 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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