
ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
(ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ  ΚΑΙ  ΚΑΜΕΡΑΣ)  ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΑ  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μεταξύ της εταιρείας :CARESTREAM  HEALTH  HELLAS M. EΠΕ 

                                         Λ. Ανθούσας , 15349 Ανθούσα 

                                         ΤΗΛ. 211-2006227 , FAX.210-6668375

Και του πελάτη : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

                             Λόφος Περάνθης , Άρτα. 

Για τα παρακάτω μηχανήματα :    

 Α) POC 360  με κωδικό  46194231.

Β) KODAK  DV 6800  με κωδικό  45865774.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 7.034,00 € + Φ.Π.Α.

ΙΣΧΥΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΑΠΟ 10 / 02 / 2013     ΕΩΣ  09 / 02 /2014. 

ΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  / ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :

Σε  τέσσερις (4)  τριμηνίες δόσεις  των 1.890€ + Φ.Π.Α. εκάστη.

Η τιμολόγηση θα διενεργείται εντός του  1 ου  μηνός κάθε τριμήνου .

Η εξόφληση του αντίστοιχου τιμολογίου θα γίνεται εντός 90 ημερών από την 
έκδοση του βάσει του Ν2469.

Σήμερα την 04/02/2013 και σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ  5 / 28-01-2013 ,Θέμα 
έκτακτο 30   (ΑΔΑ:ΒΕΥΗ4690ΒΒ-7ΤΟ) απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου  επικυρώνεται η ανάθεση  στην  CARESTREAM HEALTH 
HELLAS M. EΠΕ  τη συντήρηση και επισκευή των παραπάνω μηχανημάτων 
με τους εξής όρους :

1.Η CARESTREAM HEALTH HELLAS M.EΠΕ  υποχρεούται   να 
πραγματοποιεί τις απαραίτητες προληπτικές εργασίες για τη σωστή 
λειτουργία των μηχανημάτων και να επεμβαίνει για την αποκατάσταση κάθε 
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βλάβης εντός 24-ώρου(εντός εργάσιμων ωρών και ημερών λειτουργίας ) από 
την ειδοποίηση. Προληπτικές συντηρήσεις και τυχόν επισκευές δύναται να 
συνδυάζονται. 

2.Η σύμβαση αυτή καλύπτει όλες τις ώρες εργασίας και μετάβασης του 
τεχνικού καθώς και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν σε τυχόν 
βλάβες. Η απασχόληση του τεχνικού περιορίζεται στις  εννέα  ( 9 ) επισκέψεις 
το χρόνο συνολικά για προληπτικές συντηρήσεις και επισκευές. Η σύμβαση 
καλύπτει έως τρεις (3) προληπτικές συντηρήσεις ανά εμφανιστήριο ,το χρόνο 
συμπεριλαμβάνοντας στην τιμή της σύμβασης το κόστος των αναλωσίμων 
υλικών που απαιτούνται για αυτές .

3. Η παροχή των τεχνικών υπηρεσιών θα γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς 
κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών της εταιρείας .Εργασία 
εκτός ωραρίου λειτουργίας (Δευτέρα έως Παρασκευή  08:00  - 16:00  ) της 
εταιρείας θα χρεώνεται υπερωριακά.   

4.Ο πελάτης οφείλει να προβαίνει στις απαιτούμενες περιοδικές  εργασίες 
συντήρησης των μηχανημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
υποδείξεις της CARESTREAM HEALTH HELLAS M. EΠΕ   έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία τους.

5.Η Σύμβαση αυτή δεν περιλαμβάνει ούτε καλύπτει :

    Α)  Επιδιορθώσεις βλαβών που οφείλονται σε συνθήκες / περιστάσεις / 
γεγονότα που δεν  υπόκεινται στον έλεγχο της  CARESTREAM HEALTH 
HELLAS M. EΠΕ   όπως ενδεικτικά : σεισμός , φωτιά , πλημμύρες καθώς και 
κακόβουλες πράξεις ή ζημιές που προκάλεσε ο ΠΕΛΑΤΗΣ  ή από συνθήκες 
λειτουργίας των συσκευών εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών ( π.χ. 
θερμοκρασίας , τάσης δικτύου ).

  Β) Αποζημίωση για θετική ή αποθετική ζημιά που προκλήθηκε από χρήση ή 
μη του μηχανήματος  ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία (αντικατάσταση υλικού 
παραγωγής διαφυγόντα κέρδη κ.τ.λ. )

  Γ) Δαπάνες μετακίνησης ή μεταφοράς του μηχανήματος.

  Δ)Καθαρισμό του μηχανήματος που προβλέπεται ότι γίνεται από τον 
χειριστή του μηχανήματος.

  Ε) Αναλώσιμα υλικά ( DRUM εμφανιστηρίου , ετικέτες , κασέτες κ.τ.λ. ).

6.Σημείωση : Τα αντικατεστημένα  - χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά με την 
ένδειξη <<EXCHANGE  PART >> ,επιστρέφονται στην εταιρεία.
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7.Με την έναρξη της σύμβασης θα γίνεται έλεγχος των μηχανημάτων και η 
σύμβαση θα ισχύει εφόσον διαπιστωθεί ότι τα μηχανήματα βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση.

Η σύμβαση τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμου εξόφλησης του 
τιμολογίου.

Η σύμβαση μπορεί να λυθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη με γραπτή 
προειδοποίηση προς το άλλο μέρος τουλάχιστον τριάντα 30) ημερών.

Η παρούσα σύμβαση έγινα σε δύο πρωτότυπα , ένα για κάθε συμβαλλόμενο.

                                    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον                                                              Για την

ΠΕΛΑΤΗ                                     CARESTREAM  HEALTH HELLAS M. EΠΕ
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