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Omfang
Denne aftale omfatter service og vedligehold på defibrillatorer/monitorer og tilhørende udstyr, herunder ledninger, manchetter m.v. Leverandøren leverer endvidere alle forbrugsartikler til defibrillatorernes/monitorernes drift i garantiperioden uden at modtage særskilt
betaling herfor. Elektroder, saturationsfølere, blodtryksmanchetter, kabler, batterier og
andet tilhørende udstyr, som går i stykker pga. almindelig brug og slid, erstattes af Leverandøren som en del af denne aftale.
Leverandøren foretager alt service og vedligehold på defibrillatorerne/monitorerne og tilhørende udstyr i aftalens løbetid.
Reserveenheder
Leverandøren skal råde over reservedefibrillatorer/monitorer, som stilles til rådighed, såfremt de primære enheder må tages ud af drift – uanset af hvilken årsag. Reservedefibrillatorerne/monitorerne skal være funktionsdygtige og opfylde kravspecifikationens krav.
Reparation
Gennemførsel af service og vedligehold må ikke betyde, at ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler tages ud af drift. Dvs. at ved gennemførsel af service og vedligehold, skal defibrillatoren/monitoren udskiftes med en reservedefibrillator/monitor, mens service og vedligehold foretages.
Personale
Leverandørens personale, der udfører service og vedligehold, skal være dansktalende.
Betaling
Der afregnes med et fast beløb pr. defibrillator/monitor, som angivet i Leverandørens tilbud
i forbindelse med udbud vedrørende levering af defibrillatorer/monitorer og tilhørende ITmodtagesystemer til Region Midtjylland.
Leverandørens afgivne priser i Kontraktbilag 3 reguleres årligt pr. 1. januar med den i henhold til Danske Regioner udmeldte pris- og lønregulering (”PL ekskl. sygesikring”) for det
pågældende år. Første regulering finder sted pr. 1. januar 2015. Pris- og lønreguleringen
udmeldes af Kunden til Leverandøren.
Der afregnes månedsvis bagud, og betalingsbetingelserne er 30 dage efter Kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Fakturaen kan tidligst fremsendes efter, at ydelsen er leveret.
Leverandørens kørsel, arbejdstid og øvrige udgifter er inkluderet i denne aftale, og der ydes
således ikke særskilt betaling herfor.
Bod
Hvis Kunden har brug for en reservedefibrillator/monitor, og en sådan ikke er at forefinde,
modtager Leverandøren en bod på 5.000 kroner pr. dag pr. reservedefibrillator/monitor, der
mangler. Eventuel bod opgøres hver dag på baggrund af status kl. 23.59. Kunden forbeholder sig ret til at fratrække boden i betalingen til Leverandøren.
Løbetid
Denne aftale vil løbe fra 1. december 2017 og to år frem med option til Kunden på forlængelse i yderligere to år.
Optionen kan igangsættes med et varsel på to måneder til den 1. i en måned.

