
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία παρατηρήσεων εταιριών στις τεχνικές προδιαγραφές για την    προμήθεια 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2015 

   Σε συνέχεια του σχεδίου διαβούλευσης για την προμήθεια  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, 

η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών  έπειτα από  επεξεργασία των παρατηρήσεων της εταιρίας 

THERMOGRAFICA και αφού συνεδρίασε καταθέτει τις εξής διευκρινήσεις: 

Προδιαγραφή 1 

  Οι προδιαγραφές προμήθειας δεν αναφέρονται μόνο  σε γνήσια  φιλμ (ORIGINAL FILMS)  AGFA DRYSTAR 

αλλά σε φιλμ που είναι απολύτως συμβατά και κατάλληλα για τους εκτυπωτές ξηράς εκτύπωσης  DRYSTAR 

του Νοσοκομείου. Η υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φιλμ ότι τα προσφερόμενα φιλμ είναι 

απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται ζητείται με γνώμονα την 

εξασφάλιση της συμβατότητας και της καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού.      

  Εξάλλου η ίδια η παρατήρηση της εταιρείας THERMOGRAFICA αναφέρεται στην   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

περί συμβατότητας με τα εκτυπωτικά συστήματα και είναι ταυτόσημη με την προδιαγραφή που έχει θέσει 

το Νοσοκομείο.  

  Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παραμένει ως έχει απορρίπτοντας την παρατήρηση της εταιρείας  

THERMOGRAFICA.                                                                                                                                                                         

Προδιαγραφή 15 

   Επειδή η ορθή λειτουργία γενικά των εκτυπωτών δεν εξασφαλίζεται μόνο από την γνησιότητα ή 

συμβατότητα των φιλμ αλλά και από άλλες παραμέτρους όπως διακίνηση, αποθήκευση κτλ η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν 

αποδεδειγμένα από την  χρήση των φιλμ. 

   Έτσι ζητείται είτε ο προμηθευτής των φιλμ  να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη με κατάθεση  των 

σχετικών πιστοποιητικών  εκπαίδευσης ή να καταθέσει δήλωση   ότι αναλαμβάνει την ευθύνη με δική του 

οικονομική επιβάρυνση για την περίοδο χρήσης των φιλμ τις βλάβες, τον ποιοτικό έλεγχο και τις ρυθμίσεις 

και που θα προκύψουν αποδεδειγμένα από την χρήση των φιλμ.  

   Η παρατήρηση της εταιρείας γίνεται εν μέρει αποδεκτή και τροποποιείται η προδιαγραφή 15 ως εξής: 

‘’ Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο ή να κατατεθεί 

δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση  για την περίοδο χρήσης των 

φιλμ τις βλάβες, τον ποιοτικό έλεγχο και τις ρυθμίσεις   που θα προκύψουν αποδεδειγμένα από την χρήση 

των φιλμ.’’ 

  

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 


