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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ –
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ No 14904/02-05-2011
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
« Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
&
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.»
“ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ τύπου SOMATOM EMOTION
του κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare με ανταλλακτικά” του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Πάτρα σήμερα στις 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και
στο επί της οδού Τσερτίδου 1 Νοσοκομείο, οι υπογεγραμμένοι, αφενός μεν του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο
ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> εκπροσωπούμενου από τον Διοικητή του κ. Διονύσιο Παπαδιονυσίου, νομίμως
διορισθέντος δυνάμει της υπ΄ αριθμ Υ10β/Γ.Π.οικ.

46652/20-04-2010 (ΦΕΚ 138/20-10-10)

απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος
αυτό κατ΄ άρθρο 7 παρ.4 περ. στ εδ.3 και άρθρο 7 παρ.8 περ. 23 και παρ.6 περ.9 του Ν. 3329/05 και όπως
τροποποιήθηκε με τον 3527/07.
Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο “ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.” με ΑΦΜ
094112730 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει στο ΜΑΡΟΥΣΙ,
οδός Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ. 15123 και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από
τους κ.κ. Τσουκνίδα Παρασκευή και Κούρο Ευάγγελο, κατοίκους Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδός
Μαραθώνας Αττικής και Θεσσαλονίκη, με ΑΔΤ 3730251 και ΑΑ262906 αντίστοιχα.
Ήδη με την παρούσα ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. Διονύσιος Παπαδιονυσίου υπό την παραπάνω
ιδιότητά του και σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 17/01-04-2011 κατακυρωτικής απόφασης Δ.Σ. με ΑΔΑ
4ΑΓΗ46906Λ-ΗΡ αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην
καλούμενη στο εξής

εταιρεία “ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.”

χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια που της

κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της Σύμβασης
“Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ τύπου SOMATOM EMOTION του
κατασκευαστικού οίκου SIEMENS Healthcare με ανταλλακτικά” του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ
AΝΔΡΕΑΣ>, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις υπ' αριθμ. πρωτ. 1675/17-01-2011 τεχνικές προδιαγραφές
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του Νοσοκομείου μας και τις υπ' αρ. πρωτ. 6351/22-02-2011 Τεχνικοικονομικές Προδιαγραφές της εταιρείας
καθώς και στην υπ' αρ. 8005/09-03-2011 (Δ033) διευκρινιστική επιστολή της αναδόχου εταιρείας ως εξής:
* Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση του μηχανήματος του Αξονικού Τομογράφου
τουλάχιστον δύο (02) φορές ετησίως, (μία ανά εξάμηνο). Η προληπτική συντήρηση να γίνεται σε
καθορισμένη, προσυμφωνημένη ημερομηνία και ώρα με το Ακτινολογικό Τμήμα και την Τεχνική υπηρεσία
του Νοσοκομείου.
* Στην έναρξη της Σύμβασης μηχανικός της Ανάδοχης εταιρείας να ελέγξει τον Αξονικό Τομογράφο και να
επισκευάσει κάθε τυχόν προϋπάρχουσα βλάβη. Η επισκευή αυτή καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών
που θα χρησιμοποιηθούν βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει να αναβαθμίσει
το λογισμικό του υπολογιστικού του συστήματος (εάν υπάρχει αναβάθμιση).
* O Ανάδοχος υποχρεούται σε απεριόριστο αριθμό επισκέψεων στο χώρο του Αξονικού Τομογράφου, για την
αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Οι επισκέψεις αφορούν
τουλάχιστον όλες τις εργάσιμες ημέρες του έτους. Επισημαίνεται ότι οι κλήσεις για την τεχνική εξυπηρέτηση
θα παραλαμβάνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Αναδόχου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:0016:00), στα τηλέφωνα 2106864422, 2106864604, ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 2106864426. Οι
επισκευές βλαβών θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες - από Δευτέρα έως Παρασκευή - και από
ώρες 08:00-16:00 εκτός αργιών, εορτών κ.λ.π.
* O χρόνος ανταπόκρισης της ανάδοχης εταιρείας από την αναγγελία της έκτακτης βλάβης να γίνεται εντός
24 ωρών

όταν είναι πέραν της 11:00 πρωινής, ή εντός 6 ωρών σε κάθε άλλη περίπτωση. Ο χρόνος

ανταπόκρισης εφαρμόζεται σε εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων και επισήμων αργών.
* Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης,
εξαιρουμένων των ακτινολογικών λυχνιών και αναλωσίμων υλικών όπως π.χ. Φιλμ, μαγνητοσκοπικοί δίσκοι,
μαξιλαράκια ασθενούς, κ.λ.π.
* Μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή επισκευής η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται
να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο οποίο να αναφέρει το επίπεδο αποκατάστασης (πλήρης, μερική)
εάν χρησιμοποίησε ανταλλακτικά και να αναφέρει τις ώρες ακινητοποίησης του μηχανήματος. Το ΔΕΛΤΙΟ θα
συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό του Νοσοκομείου που θα παρακολουθεί τις εργασίες επισκευής,
ο οποίος εάν έχει αντίρρηση υποχρεούται να την αναφέρει στο δελτίο αυτό.
* Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εικοσιτετράωρη λειτουργία τηλεματικής υποστήριξης (Siemens Remote
Services) στο σύστημα με την προϋπόθεση της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής του Κέντρου του
Νοσοκομείου (γραμμή σύνδεσης ADSL over PSTN). Με τη λειτουργία αυτή επιτρέπεται η άμεση ενημέρωση
για τυχόν βλάβες και παρέχεται η δυνατότητα παραγγελίας ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση
βλαβών εξ αποστάσεως, όπου αυτό είναι δυνατόν ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ακινητοποίηση του
μηχανήματος, όσο και η άσκοπη μετακίνηση μηχανικού του αναδόχου.
ΚΟΣΤΟΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
Για διάστημα ενός έτους το κόστος της Ακτινολογικής λυχνίας τύπου Dura 302 MV, πλήρης αρ.
5534800, η οποία εξαιρείται της σύμβασης συντήρησης, να παραμένει σταθερό στο ποσό των 64.446,00 €
/τμχ. πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση επιστροφής της κατεστραμένης λυχνίας στην εταιρεία με το ίδιο part
number, εντός τριών εργάσιμων ημερών (3) από την ημερομηνία αντικατάστασής της, να υπάρχει πίστωση
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με το ποσό των 9.261,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι η τιμή της καινούριας λυχνίας με επιστροφή της παλαιάς να
υπολογίζεται στα 55.185,00 πλέον ΦΠΑ.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η αξία, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, τα ασφάλιστρα, δεν
περιλαμβάνεται όμως ο νόμιμος ΦΠΑ που βαρύνει τον φορέα.
Εγγύηση: Για κάθε καινούρια λυχνία να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα έτος έως 150.000
scan sec. Σε περίπτωση καταστροφής της καινούριας λυχνίας εντός του έτους εγγύησης, τότε να υπάρχει
αναλογική (pro rata) αποζημίωση.
* Οι τιμές για τα αναλώσιμα τα οποία εξαιρούνται από την σύμβαση συντήρησης θα κοστολογούνται για το
διάστημα ενός έτους (χρόνος ισχύος της Σύμβασης) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΙΔΟΣ

PART NUMBER

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Συμπαγής βάση στήριξης κεφαλής

7445666

1.250,00 €

Μαξιλάρι

4779307

159,00 €

Μαξιλάρι, παχύ για στήριξη κεφαλής

7445716

85,00 €

Μαξιλάρι, λεπτό για στήριξη κεφαλής

7445708

75,00 €

Βάση στήριξης κεφαλής 15''

7445682

120,00 €

Βάση στήριξης κεφαλής 25''

7445690

160,00 €

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ με
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ” ανέρχεται στο ποσό των: Σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα €
(42.270,00) επιπλέον ΦΠΑ
Με ΦΠΑ στο ποσό των πενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο € και δέκα λετπών
(51.992,10).
ΑΡΘΡΟ 2ο :
Στο χρόνο της εγγύησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο προληπτικός έλεγχος συντήρησης εκ μέρους της
εταιρείας.
Η Ανάδοχος εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγύηση καλής λειτουργίας σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε τρίτος έχει επισκευάσει ή τροποποιήσει τα
μηχανήματα χωρίς την έγκρισή της.
Η σύμβαση δεν περιλαμβάνει ούτε επομένως καλύπτει:
* Επιδιορθώσεις βλαβών που οφείλονται σε συνθήκες, περιστάσεις ή γεγονότα που ξεφεύγουν από τον
έλεγχο της εταιρείας όπως ενδεικτικά: σεισμός, φωτιά, πλημμύρες και κακόβουλες πράξεις ή άλλες ζημιές που
προκάλεσε ο πελάτης.
* Δαπάνες μετακίνησης ή μεταφοράς του μηχανήματος.
* Η Ανάδοχος Εταιρεία εγγυάται ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση που η χρήση του
αξονικού τομογράφου θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή
ενδεχομένως και άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων του εξοπλισμού.
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ΑΡΘΡΟ 3ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα
έχει με το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα,
εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Ανάδοχο Εταιρεία.
β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
γ) Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση στην ανταπόκριση από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης
ή μέρους της αντιμετώπισης της βλάβης, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ.
173/90, του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει την
αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εξής: α) Η Ανάδοχος Εταιρεία και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης.

β) Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση της προμήθειας, ο
Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε στο ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> την υπ’
αριθ. GRH085611 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, για την “ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ” η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με
απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά €υρώ (4.227,00)
και η οποία θα επιστραφεί στην συντηρήτρια εταιρεία μετά την πλήρη και κανονική εκτέλση των όρων της
παρούσας σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Πέραν από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση κήρυξης του
Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που
αυτή υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και για διάστημα ενός έτους (από 1504-2011 έως 15-04-2012).
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής
και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,
παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>,
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(β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του ΓΕΝ.
ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>,
(γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,
(δ) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο
στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της Προμήθειας – μετά από εβδομαδιαία
προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι
προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο
ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του).
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα
σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή
καταπίπτει.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου
του Αναδόχου.
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου.
Πλημμύρα.
Σεισμός.
Πόλεμος.
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο
ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σχετικά.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών.
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ΑΡΘΡΟ 8ο : Τίμημα- Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις.
1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία της συντήρησης του Αξονικού Τομογράφου με
ανταλλακτικά και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με την
οικονομική του προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των
Σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα € (42.270,00) χωρίς ΦΠΑ στο σύνολό της,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.
2. Η πληρωμή του Συντηρητή θα γίνεται μετά την οριστική, ποιοτική επιβεβαίωση συντήρησης από το
Νοσοκομείο, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
3. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της εργασίας συντήρησης που
πραγματοποιήθηκε, μετά την οριστική παραλαβή

(άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν

συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών
κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου εργασιών συντήρησης από την Ανάδοχο εταιρεία.
5.α. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).
5.β. Η υποβολή του τιμολογίου εργασιών συντήρησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης
τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής εργασίας και την έκδοση του αντίστοιχου από τις τεχνικές
προδιαγραφές κ.λπ.) παραστατικού.
6. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των εργασιών συντήρησης παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το
άρθρο 55, Ν.2238/94) φόρος εισοδήματος.
7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
8.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :
•

Υπέρ

του

Μ.Τ.Π.Υ.

1,5%

πλέον

χαρτοσήμου

και

ΟΓΑ

χαρτοσήμου

2,4%

(Π.Δ. 422/81 ).
•

Φόρος εισοδήματος (4% για προμήθειες , 8% για παροχή υπηρεσιών και 1% για καύσιμα) επί της
καθαρής συμβατικής αξίας του τιμολογίου του αναδόχου-προμηθευτή (άρθρο 55, Ν.2238/94).

•

Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν.3580/07 άρθρο 2)

•

Υπέρ Νοσοκομείου 0,2% σύμφωνα με το (Ν.3580/07 άρθρο 3 ).

•

Υπέρ Δημοσίου 0,25% και Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%. ( Ν.2286/95 άρθρο 7.)

•

καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

AΡΘΡΟ 9ο : Τροποποίηση της Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε
όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται
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και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
AΡΘΡΟ 10ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών.
ΑΡΘΡΟ 11ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση που θα υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, τίθεται σε ισχύ από την
ημερομηνία υπογραφής της και για διάστημα ενός έτους με δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράταση του
χρόνου ισχύος της.
Παράταση πέραν του ενός μηνός προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση η συνολική παράταση ισχύος της συμβάσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα των δώδεκα μηνών συνολικά.
Το Νοσοκομείο δύναται να λύει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της
εφόσον έχει υπογραφεί σύμβαση ίδια ή έχει ρυθμιστεί διαφορετικά από την Ε.Π.Υ. ή την 6 η Υ.ΠΕ. Δυτ.
Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΡΗΤΡΕΣ
1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτως
έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για
την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό
τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3. Η πλήρης σύνταξη του δελτίου αποκατάστασης βλάβης είναι καθοριστικής σημασίας και άκρως
απαραίτητη για την αξιολόγηση της πορείας ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Με τη λήξη της σύμβασης αθροίζονται οι ημέρες ακινητοποίησης του Αξονικού Τομογράφου λόγω
βλάβης σύμφωνα με τα δελτία αποκατάστασης. Εάν η συνολική ετήσια ακινητοποίηση του
μηχανήματος υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ως ποινική ρήτρα το
διπλάσιο ποσό της τιμής του επιμερισμένου ημερήσιου κόστους της σύμβασης το οποίο και εκπίπτει
υπέρ του Νοσοκομείου.

Εάν η ακινητοποίηση του μηχανήματος υπερβεί τις δέκα (10) συνεχείς

ημερολογιακά ημέρες λόγω αδυναμίας επισκευής του τότε ορίζεται ως ποινική ρήτρα το τριπλάσιο
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ποσό της τιμής του επιμερισμένου ημερήσιου κόστους της σύμβασης το οποίο και εκπίπτει υπέρ του
Νοσοκομείου. Για βλάβες που ακινητοποιούν το μηχάνημα άνω του ενός μηνός συνεχώς, το
Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης και μη καταβολής του συμφωνηθέντος
τιμήματος. Επίσης το αυτό ισχύει και για την ακινητοποίηση του μηχανήματος αθροιστικά πέραν των
δύο μηνών.
5. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία αφού
υπεγράφησαν και από τους δύο συμβαλλόμενους το ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν.Π.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

