
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Άρτα  08 / 08 / 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΥΓΕΙΑΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.:
                                                                              
ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ           :  ΔIOIKHTIKOY
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ  :  TEXNIKOY 
TMHMA       :  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
Πληροφορίες :  ΠΑΝΟΣ Κ. 
Τηλ /FAX      :  2681021279 
FAX               : 2681024814 

Διεύθυνση     :  Λόφος  Περάνθης                                   
                          47100-ΑΡΤΑ                                
                                                                                  
                                                                              
                                                  

ΘΕΜΑ:  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ . 

ΣΧΕΤ: 
    Στο Νοσοκομείο έχουμε την ψηφιακή ακτινολογική μονάδα με 2 Flat Panel 
DR – 2T (S/N: 1745-44)  του κατασκευαστικού οίκου ItalRay ,που αποτελείται 
από : 

• Γεννήτρια πολυκορυφών υψηλής συχνότητας
• Σύστημα ακτινολογικής λυχνίας με ανάρτηση οροφής .
• Όρθιο ψηφιακό Bucky με ψηφιακό ανιχνευτή Flat Panel.
• Σταθμό λήψης ,αποθήκευσης και επεξεργασίας εικόνων.
• Δικτυακή επικοινωνία – Συνδέσεις.
• Οριζόντια τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή τύπου Flat Panel.

    Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το κόστος της ετήσιας σύμβασης 
τεχνικής υποστήριξης  του παραπάνω ψηφιακού ακτινολογικού μηχανήματος 
χωρίς να περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν.

    Πλήρους συντηρήσεως και επισκευής χωρίς ανταλλακτικά .  

  Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τη περιοδική λειτουργική συντήρηση ( 6 φορές 
το χρόνο ) του συγκροτήματος και ειδικότερα :

• Τον έλεγχο ασφαλείας ,μετρήσεις τάσεων ,παλμών , κ.λ.π.
• Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.
• Τις αναγκαίες ρυθμίσεις , λιπάνσεις , κ.λ.π.

  Η σύμβαση θα  περιλαμβάνει την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και 
ειδικότερα :
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• Την εργασία αποκατάστασης συνήθων βλαβών και ζημιών 
οφειλόμενων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση.

• Την εργασία για τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστικού οίκου σε 
υπάρχοντα προγράμματα (software , hardware κ.τ.λ. ).

• Την εργασία αντικατάστασης των φθαρμένων ανταλλακτικών , 
ακτινολογικών λυχνιών κ.τ.λ.

• Δεν καλύπτει τα  απαιτούμενα ανταλλακτικά και απολεσθέντα 
εξαρτήματα .Σε περίπτωση απαίτησης κάποιου από αυτά θα 
κατατίθεται προσφορά προς το Νοσοκομείο.

  Η σύμβαση δεν καλύπτει ζημιές που δεν οφείλονται στην εταιρεία   όπως 
από δόλο , επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων , ολική καταστροφή , 
κλοπή , φωτιά , κεραυνό , ανωμαλίες τάσης και σεισμό.
     
   Καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης θα τηρείται 
ημερολόγιο λειτουργίας βλαβών και συντήρησης του συγκροτήματος .Στο 
ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες και αίτιά τους, καθώς και 
ενέργειες αποκατάστασης από την πλευρά της εταιρείας.  
   
  Για την παραπάνω πρόταση  να σταλεί οικονομική προσφορά εντός 4 
ημερών   στο FAX: 2681024814 και FAX: 2681021279.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., FAX : 210747009.

2 .ΠΑΠΟΥΔΗΣ , FAX: 2106774693.

3. PHILIPS, FAX: 2106162291.

4. SIEMENS. FAX: 2106864426.

5. G.E. , FAX: 2109625931.

6. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , FAX: 2106790120.

                                                                                         Ο      Δ/ΚΟΣ    Δ/ΝΤΗΣ

                                                                                          
                                                                                       ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
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