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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Αριθμ. Συμβ.:5858/28-2-11
ΑΔΑ:4Α9Τ46906Λ-3 (ΑΠΟΦ. Δ.Σ)
ΑΔΑ:
(ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.
Στην Πάτρα σήμερα στις ………28……… του μηνός …Φεβρρουαρίου..…του έτους
δύο χιλιάδες δέκα [2011],ημέρα της εβδομάδας ……Δευτέρα …και στο επί της οδού
Τσερτίδου 1 Νοσοκομείο , οι υπογεγραμμένοι , αφενός μεν ο κ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών << Ο ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ>>,
νομίμως διορισθέντος ως Διοικητής αυτού με την υπ΄αρίθμ. Υ10β/Γ.Π.Οικ 46652/204-2010(ΦΕΚ.138/20-4-2010) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, και νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄ άρθρο 7 παρ. 8
περ. 23 άρθρο 7 παρ.4 περ.α΄και παρ.6 περ.9 Ν 3329/05 καί αφετέρου ο Εμμανουήλ
Τζανιδάκης…..κάτοικος…Αθήνας- Ν. Ιωνίας…….οδός …Κασταμόνης71……διαχειριστής
και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υπό την επωνυμία:
Inter Medica ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 71
Τ.Κ 14235 Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 – 2724260 - 2723350
FAX:210- 2724261
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ υπό την
παραπάνω ιδιότητά του και σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ 1/5-1-11 απόφασης Δ.Σ του
Νοσοκομείου, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην εταιρεία Inter
Medica
ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας
“ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’’,την
προμήθεια ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ
ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.
η οποία και αποδέχεται την
προμήθεια με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ- ΤΙΜΗ
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού πιεσομέτρου
οξύμετρου για την ορθοπεδική κλινική, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή
του Νοσοκομείου με αρ. πρωτ 2635/26-1-10 και την Τεχνικοοικονομική προσφορά του
προμηθευτή με αρ.πρωτ. 27874/13-9-10.
ΕΙΔΟΣ :MONITOR MODEL DINAMAP CARESCAPE V100
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE .
Συσκευή παρακολούθησης ασθενούς του οίκου GE Healthcare τύπος Dinamap
carescape V100, τεχνολογίας Super stat,
Για μέτρηση :
Αρτηριακής πίεσης.
Μπαταρία αυτόνομίας 8 έως 11,5 ωρών ανάλογα την περιοδικότητα των μετρήσεων.
Βάρος 2,4 Kgr με μπαταρία.
Συνοδεύεται από :
- Έναν σωλήνα περιχειρίδων, μία περιχειρίδα ενηλίκων, μία περιχειρίδα μεγάλη
ενηλίκων.
- Ένα καλώδιο οξυμετρίας & αισθητήρα οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων τεχνολογίας
GE Healthcare Massimo.
- Τροχήλατο μεταφοράς και καλάθι.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ - ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE
MODEL DINAMAP CARESCAPE V100

Το μηχάνημα είναι νέας τεχνολογίας μικρού όγκου και βάρους περίπου 2,5 κιλών
(περιλαμβανόμενης της μπαταρίας), κατάλληλο για νεογνά έως και ενήλικες.
Λειτουργεί με μεγάλο εύρος τάσης δικτύου, καθώς επίσης και με ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία έως 11 hrs. Έχει δυνατότητα λειτουργίας
και με 12V DC.
Μετρά τη συστολική, διαστολική και μέση πίεση, σε εξαιρετικά υπερτασικούς αλλά και
υποτασικούς ασθενείς, καθώς και τον καρδιακό ρυθμό.
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Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται αυτόματα, χειροκίνητα (manual)
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά επιθυμία του χρήστη και συνεχώς.
Διαθέτει οπτικοακουστικό σήμα συναγερμού για κάθε παράμετρο, με δυνατότητα
αυτόματης τοποθέτησης των κανονικών ορίων, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης των
ορίων από το χρήστη.
Διαθέτει επιλογικά μέτρηση οξυμετρίας με αισθητήρες τύπου Nellcor ή Massimo ή GE
Ohmeda.
Απεικονίζει ταυτόχρονα με ψηφιακές φωτεινές ενδείξεις τη συστολική, τη διαστολική
και τη μέση πίεση καθώς επίσης και τον καρδιορυθμό (σφύξεις), ένδειξη μπαταρίας,
οξυμετρία και μπάρα με ένδειξη σήματος οξυμετρίας.
Έχει επιλογικά, δυνατότητα άμεσης λήψης θερμοκρασίας (Alaris turbo temp).
Δύναται να λάβει και ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό για την εκτύπωση όλων των
μετρήσεων (προς επιλογή).
Συνοδεύεται με τροχήλατη βάση και θέση εξαρτημάτων.
Διαθέτει CE και πληρεί τα διεθνή standards ασφαλείας.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.400,00 € + ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη της προμηθεύτριας εταιρείας εντός 60
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο χώρο του Νοσοκομείου,και ενώπιον
τριμελούς επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη
Ύπαρξη διαθέσιμων ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.
Η εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου και των τεχνικών του Νοσοκομείου θα
γίνει στο χώρο λειτουργίας του μηχανήματος .
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ[ΠΔ 118/07].
Ο προμηθευτής υπόκειται στις εκάστοτε οριζόμενες υπό του νόμου κρατήσεις..
ΆΡΘΡΟ 5 : ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
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Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε
την υπ’ αριθμ...153/701933-5........εγγυητική επιστολή
240,00
της.
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ............ η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν μετά την εκπλήρωση όλων των
συμβατικών υποχρεώσεων του, διαφορετικά με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου θα
καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει υπέρ αυτού.
Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής
λειτουργίας του είδους , εκ ποσοστού ίσου με το 2,5 % της συμβατικής αξίας αυτού
χωρίς ΦΠΑ . Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της
εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους.
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί η αρίθμ.πρωτ.27874/13-9-10
τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή καθώς επίσης και οι αριθμ. 2635/26-110 τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκομείου.
Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο [2] όμοια πρωτότυπα
η οποία αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους
συμβαλλόμενους.
Από τα ως άνω δύο [2] πρωτότυπα της σύμβασης το πρώτο κατατέθηκε στο
αρμόδιο τμήμα του ιδρύματος, το δε έτερο έλαβε ο προμηθευτής , αφού ταυτόχρονα
δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
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