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

Αριθμός Σύμβασης:38493/6-12-2010
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Στην Πάτρα σήμερα στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα [2010] έτους ,
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και στο επί της οδού Τσερτίδου 1 Νοσοκομείο , οι υπογεγραμμένοι
αφενός μεν, ο κ. Παπαδιονυσίου Διονύσιος ,ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨,
νομίμως διορισθέντος ως Διοικητής αυτού με την υπ΄αρίθμ. Υ10β/Γ.Π.Οικ 46652/20-04-2010 (ΦΕΚ 138/20-04-2010)
απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας 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 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3527/07

και αφετέρου

……………………………………………………. Κάτοικος …………………………Οδός …………………………………………..
εντεταλμένος σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία GE MEDICAL SYSTEMS
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ που εδρεύει στο ……………………………………………………………………………………………….συνομολόγησαν και
συναποδέχτηκαν τα εξής :
1.

Με την υπ΄αριθμ. 4770/4-8-2003 σύμβαση ευρώ 83.320,00 για την προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος
Υπερήχων Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής για το Γ.Ν. Πατρών ο Άγιος Ανδρέας ,που καταρτίστηκε
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενικής Δ/νση Κρατικών προμηθειών Δ/νση
Ιατρικού – Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και Επιστημονικών οργάνων) και της στην Αργυρούπολη –
Λ.Κύπρου 156 & Κων/λεως 91 εδρεύουσας Α.Ε.Ε εταιρείας υπό την επωνυμία GE MEDICAL SYSTEMS
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ η δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία προμήθευσε , με τους όρους που αναφέρονται στην
άνω σύμβαση, το Γ.Ν Πατρών «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» το στην σύμβαση αυτή αναφερόμενο και περιγραφόμενο
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μηχάνημα Υπερήχων Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής τύπου VOLUSION 730 PRO του οίκου
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS -KRETZ αντί του συμφωνηθέντος και καταβληθέντος τιμήματος
των 83.320,00 ευρώ.
2.

Με το υπ΄αριθ.5 άρθρο της παραπάνω σύμβασης και υπό τον τίτλο «εγγύηση καλής λειτουργίαςσυντήρηση» και την αριθ. 22/10-7-08 απόφαση του Δ.Σ αντίστοιχα συμφωνήθηκε ότι η προμηθεύτρια
θα αναλάβει την ετήσια πλήρη συντήρηση (προληπτική ανά τετράμηνο και επανορθωτική) με παροχή
ανταλλακτικών (εξαιρουμένων των ηχοβόλων κεφαλών) και εργασιών προϋπολογισμού 8.114,00 ευρώ
(οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα τεσσάρων Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α .

3. Το κόστος των συντηρήσεων θα αναπροσαρμόζεται ανά έτος σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου
του προηγούμενου έτους.
4.

Μετά την εκπνοή του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεώνεται, να
αντικαταστήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, με άλλη τήρησης των όρων πλήρους
συντήρησης ίση με δέκα τοις εκατό (10%) της αντίστοιχης ετήσιας αμοιβής,

5.

Η αμοιβή για τη συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της ετήσιας διάρκειας συντήρησης και αφού θα
έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες.

6.

Από την υπογραφή της σύμβασης αγοράς του μηχανήματος διανύουμε το πέμπτο έτος λειτουργίας του
(συμπεριλαμβανομένου και του ενός έτους εγγύησης καλής λειτουργίας του).

7.

Για όλα τα λοιπά θέματα, πλην των όρων της υπ΄αριθμ.4770/2003 σύμβασης , ισχύουν και οι όροι της
αρ.137/2002 Δ/ξης σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά της προμηθεύτριας που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής ,οι αριθ.22/10-7-08 και 18/12-11-2010 αποφάσεις του Δ.Σ
καθώς και τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου Π.Δ 118/2007.

8. Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο πρωτότυπα.
Από τα παραπάνω δύο πρωτότυπα το μεν ένα θα παραμείνει στο Νοσοκομείο , το δε άλλο θα πάρει η
Προμηθεύτρια που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό της.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Από 5-11-2010 έως 5-11-2011.
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ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Ο Συντηρητής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης κατέθεσε την υπ΄αριθμ.
………………………………………………. Εγγυητική επιστολή της
……………………………………………………………….αξίας………………………ευρω
Η οποία θα επιστραφεί σ΄αυτόν μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του. Σε περίπτωση μη
εκτέλεσης των όρων η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γενικό Νοσοκομείο

Για την Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία υπό

Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

την επωνυμία GE MEDICAL SYSTEMS
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Παπαδιονυσίου

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διονύσιος
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