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Κύριοι,
∆ια της παρούσης υποβάλλουµε τις παρατηρήσεις µας στις τεχνικές προδιαγραφές του
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-επισκευής ηλεκτρικών κλινών
Παράγραφος 7
Στην παράγραφο αυτή ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνεται η προληπτική συντήρηση
αλλά δεν ορίζεται η συχνότητα. Προτείνουµε την προσθήκη του παρακάτω όρου:
«Να δηλωθεί ο αριθµός των προληπτικών συντηρήσεων ετησίως σύµφωνα µε το οριζόµενα
από τον κατασκευαστή».
Παράγραφος 8
«Η επιτρεπόµενη ετήσια διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του Εξοπλισµού συµφωνείται
ανά κλίνη σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες ανά έτος.
Ως χρόνος ακινητοποίησης…για τον υπολογισµό του χρόνου ακινητοποίησης της περίπτωση.»
Στην παράγραφο αυτή θα ήταν σκόπιµο να προστεθεί η δυνατότητα δανεισµού εξοπλισµού, σε
περίπτωση βλάβης. Έτσι, θα συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία του τµήµατος και δε θα
συντρέχει λόγος για downtime για την Ανάδοχο εταιρεία.
Έτσι, προτείνουµε να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου:
«Στην περίπτωση παροχής προσωρινού εξοπλισµού αντικατάστασης, παύει να µετράει ο
χρόνος εκτός λειτουργίας του µηχανήµατος.»
Παράγραφος 9.1
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«Για κάθε εργάσιµη ηµέρα ακινητοποίησης ανά κλίνη (πέραν των 10 εργάσιµων ηµερών το
χρόνο) θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύµβασης κατά τρεις
(3) ηµερολογιακές ηµέρες χωρίς αµοιβή και 0.05‰ πρόστιµο επί της συνολικής ετήσιας αξίας
της σύµβασης ανά ώρα ακινητοποίησης.»
Συµφωνούµε µε την παράταση της σύµβασης σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου
downtime. Έτσι το Νοσοκοµείο σας εξοικονοµεί χρήµατα σε αναλογία 1 προς 3 ανά ηµέρα
υπέρβασης του downtime. Το επιπλέον πρόστιµο 0.05‰ επί της συνολικής ετήσιας αξίας
της σύµβασης και ανά ώρα ακινητοποίησης ανεβάζει πολύ το κόστος της σύµβασης για τον
Ανάδοχο. Επιπλέον, το downtime µετράται ανά κλίνη. Έτσι, πιστεύουµε ότι το χρηµατικό
πρόστιµο θα πρέπει να υπολογίζεται επί της αξίας της σύµβασης ανά κλίνη και για κάθε
ηµέρα ακινητοποίησης. ∆ηλαδή:
«Για κάθε εργάσιµη ηµέρα ακινητοποίησης ανά κλίνη (πέραν των 10 εργάσιµων ηµερών το
χρόνο) θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύµβασης κατά τρεις
(3) ηµερολογιακές ηµέρες χωρίς αµοιβή και 0.05‰ πρόστιµο επί της αξίας της σύµβασης ανά
κλίνη ανά ηµέρα ακινητοποίησης».
Προσθήκη όρων
1. Η σύµβαση αφορά πλήρη κάλυψη µε ανταλλακτικά και γι’ αυτό θα πρέπει οι κλίνες, µε την
υπογραφή της σύµβασης, να είναι σε πλήρη λειτουργία. Ενδεχόµενες προϋπάρχουσες
βλάβες δεν µπορούν να καλυφθούν από τη σύµβαση, ούτε να µετρήσει χρόνος downtime
γι’ αυτές. Ως εκ τούτου, πριν την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει να γίνει πλήρης
έλεγχος των κλινών και ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προσφορά για την αποκατάσταση των
βλαβών, που θα αφορά ανταλλακτικά και εργασία. Προτείνουµε λοιπόν την προσθήκη της
ακόλουθης παραγράφου:
«Η υπογραφή της σύµβασης προϋποθέτει ότι
πλήρη, εντός προδιαγραφών λειτουργία. Πριν
ελεγχθούν και το κόστος επισκευής τυχόν
ανταλλακτικά ή χωρίς, δεν θα καλύπτονται από
Νοσοκοµείο.»

τα εν λόγω µηχανήµατα βρίσκονται σε
την υπογραφή της, τα µηχανήµατα θα
προβληµάτων που προϋπάρχουν, µε
τη σύµβαση και το κόστος επιβαρύνει το

2. Τέλος, προτείνουµε να διευκρινίζεται στους όρους της διακήρυξης η δυνατότητα των
εταιριών να καταθέτουν προσφορά ανά προϋπολογισµό των ειδών και όχι ανά οµάδα,
ώστε να εξασφαλίζεται η συµµετοχή όλων των εταιριών που έχουν τη δυνατότητα να
υποστηρίξουν τον προκηρυσσόµενο εξοπλισµό.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση.
Με τιµή,
Κωνσταντίνα Γογώνη
Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
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