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Προς το  

Γενικό Νοσοκομείο ‘’Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ 

Υψηλάντου 45-47 

106 76 ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια 1ης  δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια «Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών» 

 

 

 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 

Προϊόντων Εμφάνισης Ακτινογραφιών, και με γνώμονα την βέλτιστη προμήθεια του 

νοσοκομείου καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία των Αρμόδιων Τμημάτων, σας 

επισυνάπτουμε τις προτάσεις-προσθήκες της εταιρείας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ:  

 

1) ΕΙΔΟΣ 3 - ΦΙΛΜ DT2 DRYSTAR MAMMO 25X30CM ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  

TEXΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15 

 

 Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη. 

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 τη 

περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο, ρυθμίσεις και βλάβες που θα προκύψουν 

αποδεδειγμένα από την χρήση των φιλμ.  

 

Προτείνουμε να διαμορφωθεί όπως ακριβώς αναφέρεται στο είδος 1 - ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ DT2B 

35Χ43 ΓΙΑ CAMERA DRYSTAR 5500, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15,  και στο είδος 2 - ΦΙΛΜ ΤΥΠΟΥ 

DT2B 25X30 ΓΙΑ CAMERA DRYSTAR 5500, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15. Επομένως να 

διαμορφωθεί ως εξής: 

 

Ναι, να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο και 

να κατατεθεί δήλωση ότι αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση για τη 

περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο, ρυθμίσεις και βλάβες που θα προκύψουν 

αποδεδειγμένα από την χρήση των φιλμ.  
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2) Για την αποδοχή της εκτέλεσης της προμήθειας των εν λόγω προϊόντων 

εμφάνισης ακτινογραφιών, είναι απολύτως αναγκαίο, να προστεθεί στη Τεχνική 

προσφορά υπεύθυνη δήλωση προς την Αναθέτουσα Αρχή όπως αυτή 

αναφέρεται στο ν. 4605/19 άρθρο 43, τροποποίηση του άρθρου 94 του 

4412/16 όπου προστέθηκε η παράγραφος 5, όπου αναφέρονται τα  εξής : 

 

‘’5.α. Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους 

προσφέροντες να δηλώνουν στη τεχνική προσφορά τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος 

που προσφέρουν 

β. Στη περίπτωση που ζητείται στη τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο προσφέρων, 

εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στη προσφορά του, την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό 

προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την 

επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασής της. 

 

Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 

Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός 

της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν 

θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη’’.  

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ 

 

    
Β. ΚΑΡΚΑΛΗΣ              Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 


