Bijlage A (versie 10-06-2015) behorende bij de Algemene inkoopvoorwaarden
UMC/Erasmus MC, versie 1 oktober 2011
Artikel 1 O. Update(s)
Update(s) mogen pas na goedkeuring van het Erasmus MC worden doorgevoerd.
Artikel 1 P. Upgrade(s)
Upgrade(s) mogen pas na goedkeuring van het Erasmus MC worden doorgevoerd.
Artikel 6.8 en 6.9 Levering
Levering vindt plaats via de Sector Supply Chain, logistiek van het Erasmus MC. Afhankelijk van de
overeengekomen locatie waar de goederen geleverd worden tekent de pakketservice/goederenontvangst
Westzeedijk respectievelijk het Erasmus MC Daniel den Hoed dan wel het distributiecentrum Barendrecht voor
ontvangst.

Artikel 7 Verpakking en verzending (aanvulling op artikel 7.1)
Leverancier dient de steriele medische hulpmiddelen te leveren in een 3 laags verpakkingsconcept. Dit bestaat
uit een transportverpakking, een distributieverpakking en een direct omsluitende verpakking. Steriele en niet
steriele medische hulpmiddelen dienen in een gescheiden transport verpakking aangeleverd te worden.

Artikel 10.1 (aanvulling op artikel 10.1)
Facturen dienen voorzien te zijn van maximaal één ordernummer, daarnaast dient Leverancier op de factuur de
kostenplaats, intern contactpersoon, of andere relevante informatie te vermelden. Facturen kunnen per post
of per mail verstuurd worden.
Per mail facturen richten aan: facturen@erasmusmc.nl
Per post facturen richten aan:
Erasmus MC
Postbus 21455
3001 AL Rotterdam
t.a.v. de afdeling Crediteuren
Facturen die niet aan de bovengenoemde eisen voldoen worden niet door het Erasmus MC in behandeling
genomen.

Artikel 12 Documentatie, onderdelen en hulpmiddelen ten behoeve van ingebruikname/gebruik
(aanvulling op artikel 12.1)
 Leverancier levert, indien beschikbaar, een E-learning module zodat gebruikers geschoold en
bekwaam met de medische hulpmiddelen kunnen werken.
(aanvulling op artikel 12.3)
 Indien het medisch hulpmiddel een apparaat betreft geldt:
- Leverancier garandeert onderdelen en verbruiksmaterialen te leveren voor een periode van
minimaal 10 jaar na aanschaf van de prestatie door het Erasmus MC.
- Leverancier garandeert minimaal 10 jaar na aanschaf door het Erasmus MC. de prestatie te
kunnen onderhouden, mits daartoe een opdracht wordt verstrekt.
- Leverancier levert bij de prestatie de bijbehorende documentatie, zowel de
gebruikershandboeken als de technische handleiding.
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Artikel 14.6 Recall Medische hulpmiddelen / Apparatuur / Medicatie
Recall omvat tevens Field Safety Notice ( FSN).
De melding ingeval van een Recall geschiedt voor:
 Medische hulpmiddelen schriftelijk, per e-mail en per post aan:
Deskundige Medische Hulpmiddelen, t.a.v Stafbureau Medische Hulpmiddelen.
's-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
E-mail
: stafbureaumedischehulpmiddelen@erasmusmc.nl
De melding voor Medische apparatuur schriftelijk, per e-mail en per post aan:
 Kwaliteitsadviseur Medische Technologie
's-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
E-mail
: medische.technologie@erasmusmc.nl
De melding voor Medicatie schriftelijk, per e-mail en per post aan:
 QA-apotheker en Logistiek apotheker
’s-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
E-mail
: qa.apotheek@erasmusmc.nl, logistiekapotheek@erasmusmc.nl
Tegelijkertijd wordt een afschrift van het meldingsbericht betreffende de recall, medische apparatuur of
medicatie verzonden aan:
 Raad van Bestuur Erasmus MC,
E-mail
: secretariaat.rvb@erasmusmc.nl en aan
’s-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam en aan:
 Business manager Supply Chain,
E-mail
: orders@erasmusmc.nl
’s-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Voor een goede voorspoedige afhandeling dient de melding ingeval van een recall de volgende gegevens te
bevatten:
Onderdeel
Naamgeving melding: Recall, Field Safety Notice of een Gevaarmelding
Product(en):

Omschrijving

Artikelcode / typenummer

Gecompromitteerde lotnummers / serienummer
Beschrijving van het probleem en de aanleiding
Door het Erasmus MC uit te voeren actie(s)
Beschrijving (mogelijk) risico bij gebruik product
Overzicht van de aan het Erasmus MC geleverde gecompromitteerde producten (bij voorkeur in Excel):

Datum

Artikelcode(s) producten

Omschrijving product(en)

Ordernummer Erasmus MC

Ordernummer leverancier

Aantal geleverde producten per lotnummer
De geschatte tijdsduur tot aan de beschikbaarheid van het (nieuwe) originele product
Alternatief product (omschrijving en artikelcode) & verschil t.o.v. het originele product
Te ondernemen acties waaronder de rol van de leverancier bij het terughalen van producten van de
afdeling
Naam en telefoonnummer contactpersoon leverancier
Vermelden of de melding ook gemeld is bij IGZ
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Artikel 21.3 Bevoegde rechter
Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Artikel 27.6 Terrein en gebouwen van het Erasmus MC / voorschriften veiligheid gezondheid en milieu
Leverancier en zijn personeel dient voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt
gemaakt kennis te nemen van het veiligheids- en milieureglement Erasmus MC en zich dienovereenkomstig te
gedragen. Op verzoek van leverancier stuurt het Eramus MC het van toepassing zijnde veiligheids- en
milieureglement Erasmus MC.

Artikel 28.14 Verplichtingen van Leverancier/ Uitvoering van de werkzaamheden
Bij werkzaamheden aan het gebouw en de gebouw gebonden installaties dient contact te worden opgenomen
met de sectormanager van de sector vastgoedbeheer van het programma integrale bouw.

Artikel 32.1 Procedure proef-en/of zichtplaatsing
In aanvulling op de Algemene Inkoop Voorwaarden en de Overeenkomst vindt proef en/of zichtplaatsing plaats
in overeenstemming met de voorwaarden en procedure als omschreven in de overeenkomst ten behoeve van
Zicht- en of proefzending.

Artikel 34.2 Koop van zichtapparatuur
Geen aanvullingen.

Artikel 35.1 Consignatie
Geen aanvullingen.

Artikel 40.1
In aanvulling op de Algemene Inkoop Voorwaarden zal de ICT prestatie voldoen aan de voorwaarden als
omschreven in de aansluitvoorwaarden. Deze zijn bijgevoegd indien van toepassing.
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