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

Αριθμ. Συμβ.: 5857/28-2-2011
ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46906Λ-2 (ΑΠΟΦ. Δ.Σ )
ΑΔΑ:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ .
Στην Πάτρα σήμερα στις …………28…… του μηνός φεβρουαρίου .…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 46652/20-4-2010(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 Γεώργιος Βιδάλης…..κάτοικος δάφνης….οδός Αγαμέμνωνος 4ι διαχειριστής
και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υπό την επωνυμία:
SANTAIR Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41
Τ.Κ 17235 ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ:210 - 9714444
FAX:210- 9763222
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ υπό την
παραπάνω ιδιότητά του και σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ 676/22-1-11 απόφασης
Διοικητή του Νοσοκομείου (αριθμ.15592/22-7-09 έγκριση ΕΠΥ), αναθέτει στον δεύτερο
των συμβαλλομένων, ήτοι στην εταιρεία SANTAIR Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
καλούμενη στο εξής χάριν συντομίας “SANTAIR ’’ την
προμήθεια ΜΙΑΣ
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ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗΣ MΟNΑΔΑΣ (91496-1AHRSU) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ η
οποία και αποδέχεται την προμήθεια με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ- ΤΙΜΗ
Ο προμηθευτής θα αναλάβει την προμήθεια μιας βυσματούμενης μονάδας (914961AHRSU) για τη μονάδα εμφραγμάτων, όπως περιγράφονται στην Τεχνικοοικονομική
προσφορά του προμηθευτή με αρ.πρωτ. 798/11-1-11. Του οίκου Spacelabs Healthcare
ΗΠΑ , αντί του συνολικού ποσού των 4.850,00 € + Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΒΥΣΜΑΤΟΥΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ (91496-1AHRSU) με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- ΗΚΓράφημα σε 3, 7 ή 12 απαγωγες (χωρίς επιπλέον μετατροπή), μέσω
3πολικού, 5πολικού (που προσφέρεται stahdard) ή 10πολικού καλωδίου (optional).
- Ρυθμό αναπνοών με απεικόνιση και της καμπύλης.
- Καρδιακό ρυθμό.
- Οξυμετρία με απεικόνιση πληθυσμογραφίας,μέσω αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων
πολλαπλών χρήσεων ο οποίος φέρεται standard.
- Αναίμακτη αρτηριακή πίεση, με περιχειρίδα ενηλίκων που φέρεται standard.
- Θερμοκρασία σε 2 κανάλια, με συνδετικό καλώδιο.
- Ανίχνευση πολλαπλ.ων αρρυθμιών.
- Μέτρηση και απεικόνιση διαστήματος ST.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 4.850,00 € + ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η παράδοση θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη της προμηθεύτριας εταιρείας εντός 30 έως
45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο χώρο του Νοσοκομείου,και ενώπιον
τριμελούς επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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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
Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε
την υπ’ αριθμ....LD1105500030................εγγυητική επιστολή 485,00€ της...ATTICA
BANK...... 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.798/1-1-11
τεχνικοοικονομική προσφορά του προμηθευτή .
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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