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ΠΡΟΔ/ΦΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής παρατηρήσεων επί του σχεδίου διαβούλευσης
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΠΥΥ 2015,
επισυνάπτονται οι παρατηρήσεις της εταιρείας μας.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Γ. Παυλόπουλος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΠΥΥ 2015

Σε συνέχεια του σχεδίου διαβούλευσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΠΥΥ 2015, με χαρά διαπιστώνουμε την πρόθεση του νοσοκομείου για διεύρυνση
στο μέγιστο βαθμό του ανταγωνισμού. Σημειώνουμε ότι η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην προμήθεια
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ σε διάφορα δημόσια νοσοκομεία της χώρας είχε ως αποτέλεσμα την μείωση
τιμής προμήθειας στα συγκεκριμένα είδη. Μάλιστα όπως προκύπτει, η δυνατότητα προμήθεια
ORIGINAL ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ φιλμ από μεταπωλητές όπως η εταιρείας μας, έχει συμβάλει τα μέγιστα
στην μείωση των τιμών μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού.
Με γνώμονα τα παραπάνω αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο σχέδιο διαβούλευσης θέτοντας τις
παρακάτω παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου διαβούλευσης. Αφορούν τα προϊόντα
2 «ΦΙΛΜ DT2 DRYSTAR MAMMO 25X30 cm ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ», 3
«ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ DT2B 25x30 ΓΙΑ CAMERA DRYSTAR 5500», 4 «ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ DT2B 35x43 ΓΙΑ CAMERA
DRYSTAR 5500» , 9. «ΦΙΛΜ DT2B DRAYSTAR MAMMO 20X25 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΞΗΡΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ».
1. Στο σημείο 1 των προδιαγραφών αναφέρεται ότι «Να είναι κατάλληλα για τους εκτυπωτές
ξηράς εκτύπωσης DRYSTAR του Νοσοκομείου» και ζητείται «Ναι, με υπεύθυνη δήλωση του
κατασκευαστή ότι τα προσφερόμενα είδη είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά
συστήματα για τα οποία προορίζονται». Δεδομένου ότι τα ζητούμενα ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ προορίζονται για εκτυπωτές DRYSTAR της εταιρείας AGFA, είναι σαφές ότι
απαιτούνται ORIGINAL FILM AGFA αφού μόνο αυτά αναγνωρίζονται από τους συγκεκριμένους
εκτυπωτές και μόνο με αυτά λειτουργούν οι εκτυπωτές. Συνεπώς οι προδιαγραφές
προμήθειας θα πρέπει να αφορούν σε ORIGINAL FILM AGFA DRYSTAR ξηράς εκτύπωσης και
είτε η απαίτηση να αφορά στην προσφορά ORIGINAL FILM AGFA Drystar, και μόνο στην
περίπτωση προσφοράς συμβατών – compatible FILM και όχι ORIGINAL να ζητείται ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ περί συμβατότητας με τα εκτυπωτικά συστήματα.
2. Στο σημείο 15 των προδιαγραφών αναφέρεται ότι «Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει
αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη» και ζητείται «να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά
εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο και να κατατεθεί δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική
του ευθύνη για τη περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο, ρυθμίσεις και βλάβες που
θα προκύψουν από την χρήση των φιλμ».
Καταρχήν σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν έχει κανένα νόημα ύπαρξης και δεν θα
πρέπει να ζητείται δεδομένου ειδικά για την περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά είναι original
δεδομένου ότι σύμφωνα με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού των εκτυπωτικών συστημάτων η
χρήση original φιλμ δεν αλλοιώνει τα τεχνικά στοιχεία της εκτύπωσης ιδιαίτερα μάλιστα όταν
ακολουθούνται οι ορθές διαδικασίες χρήσης των αναλωσίμων υλικών από τους χειριστές του
εξοπλισμού.
Σε περίπτωση που το νοσοκομείο έχει επίσημη ενημέρωση από τους κατασκευαστές των
εκτυπωτικών συσκευών ότι για την περίοδο χρήσης των φιλμ είναι αναγκαίος ο ποιοτικός έλεγχος
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και η ρύθμιση των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κ.λπ.) παρακαλούμε
όπως μας ενημερώσετε ώστε να μπορέσουμε να πληροφορηθούμε τις απαιτήσεις αυτές και να τις
κοστολογήσουμε αναλόγως. Επίσης, επειδή οι τεχνικές εργασίες που αναφέρεστε εμπίπτουν στις
εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού παρακαλούμε όπως μας
ενημερώσετε αν τα εκτυπωτικά συστήματα του νοσοκομείου είναι σε συμβόλαιο συντήρησης
καθώς και αν ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού που ορίζει ο κατασκευαστής.
Τέλος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν το προσωπικό του νοσοκομείου έχει εκπαιδευτεί από
τον αντιπρόσωπο/προμηθευτή του εκτυπωτικού εξοπλισμού στις βασικές διαδικασίες χρήσης και
συντήρησης του εξοπλισμού (operator mode –key operator mode) που ορίζει ο κατασκευαστής και
είναι σε θέση να υλοποιεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες βασικού ελέγχου λειτουργίας και
διασφάλισης ποιότητας εκτύπωσης.
Επαναλαμβάνουμε ότι δεδομένου ότι τα προσφερόμενα υλικά θα είναι ORIGINAL της εταιρείας
AGFA και κατά συνέπεια είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία
προορίζονται. Υφίσταται πρόβλημα βλαβών λόγω της χρήσης των υλικών αυτών.
Συνεπώς το σημείο 15 θα πρέπει να αφαιρεθεί από τις προδιαγραφές –ειδικά για ORIGINAL υλικά – ή
σε κάθε περίπτωση να ζητείται η δέσμευση του προμηθευτή ότι τυχόν βλάβες αποδεδειγμένα λόγω
της χρήσης των ΦΙΛΜ θα πρέπει να αποκαθίστανται με δική του οικονομική επιβάρυνση.

Σε κάθε περίπτωση – εφόσον ζητούμενο είναι η ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ των προσφερομένων υλικών,
αυτή διαπιστώνεται κατά την παράδοση (και όχι κατά την προσφορά του υλικού) οπότε και
γίνεται οπτική εξέταση των υλικών που παραδίδονται ώστε να αναγράφονται στο κουτί ο
τύπος του υλικού, το εργοστάσιο κατασκευής και η ακριβής διεύθυνση του. Εφόσον το νοσοκομείο
επιθυμεί κατά την διαδικασία προσφοράς να κατατεθεί δήλωση γνησιότητας των
προσφερομένων προϊόντων, η λύση πού έχει υιοθετηθεί από άλλα νοσοκομεία που
προμηθεύονται αντίστοιχα υλικά είναι να κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή
περί γνησιότητας των προσφερομένων υλικών. Σε ακραία περίπτωση μπορεί να ζητηθεί η
υποβολή δείγματος από τον μειοδότη ώστε να διαπιστωθεί η συμβατότητα με τα
παραπάνω.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι παραπάνω προτάσεις συμβάλουν ουσιαστικά στην διεύρυνση του
ανταγωνισμού και στην διασφάλιση των συμφερόντων του νοσοκομείου, χωρίς να
υποβαθμίζουν την ποιότητα των υπό προμήθεια υλικών.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις
Με εκτίμηση
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