
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

 ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΘΕΜΑ: Επεξεργαςία παρατθριςεων εταιριϊν ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν    προμικεια 

ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΠΠΤΤ  

   ε ςυνζχεια του ςχεδίου διαβοφλευςθσ για τθν προμικεια  ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, 

θ επιτροπι τεχνικϊν προδιαγραφϊν  ζπειτα από  επεξεργαςία των παρατθριςεων των  εταιριϊν και αφοφ 

ςυνεδρίαςε κατακζτει τισ εξισ διευκρινιςεισ: 

Α. Εταιρεία THERMOGRAFICA 

Προδιαγραφή 1 

  Οι προδιαγραφζσ προμικειασ δεν αναφζρονται μόνο  ςε γνιςια  φιλμ (ORIGINAL FILMS)  AGFA DRYSTAR 

αλλά ςε φιλμ που είναι απολφτωσ ςυμβατά και κατάλλθλα για τουσ εκτυπωτζσ ξθράσ εκτφπωςθσ  DRYSTAR 

του Νοςοκομείου. Η υπεφκυνθ διλωςθ του καταςκευαςτι των φιλμ ότι τα προςφερόμενα φιλμ είναι 

απολφτωσ ςυμβατά με τα εκτυπωτικά ςυςτιματα για τα οποία προορίηονται ηθτείται με γνϊμονα τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ και τθσ καταλλθλότθτασ του προςφερόμενου υλικοφ.      

    Η ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι παραμζνει ωσ ζχει απορρίπτοντασ τθν παρατιρθςθ τθσ εταιρείασ  

THERMOGRAFICA.                                                                                                                                                                         

Προδιαγραφή 15 

   Επειδι θ ορκι λειτουργία γενικά των εκτυπωτϊν δεν εξαςφαλίηεται μόνο από τθν γνθςιότθτα ι 

ςυμβατότθτα των φιλμ αλλά και από άλλεσ παραμζτρουσ όπωσ διακίνθςθ, αποκικευςθ κτλ θ 

ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που κα προκφψουν 

αποδεδειγμζνα από τθν  χριςθ των φιλμ. 

   Ζτςι ηθτείται είτε ο προμθκευτισ των φιλμ  να διακζτει αξιόπιςτθ τεχνικι υποςτιριξθ με κατάκεςθ  των 

ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν  εκπαίδευςθσ ι να κατακζςει διλωςθ   ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ με δικι του 

οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν περίοδο χριςθσ των φιλμ τισ βλάβεσ, τον ποιοτικό ζλεγχο και τισ ρυκμίςεισ 

και που κα προκφψουν αποδεδειγμζνα από τθν χριςθ των φιλμ.  

   Η παρατιρθςθ τθσ εταιρείασ γίνεται εν μζρει αποδεκτι και τροποποιείται θ προδιαγραφι 15 για όλα τα 

είδθ ωσ εξισ: 

‘’ Ναι, να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο ι να κατατεκεί 

διλωςθ ότι αναλαμβάνει με δικι του ευκφνθ και οικονομικι επιβάρυνςθ  για τθν περίοδο χριςθσ των 

φιλμ τισ βλάβεσ, τον ποιοτικό ζλεγχο και τισ ρυκμίςεισ   που κα προκφψουν αποδεδειγμζνα από τθν χριςθ 

των φιλμ.’’ 

 Β. Εταιρεία AGFA 

Προδιαγραφή 15 

1. Ζχει απαντθκεί ςτο ερϊτθμα β τθσ εταιρείασ THERMOGRAFICA και θ παρατιρθςθ δεν γίνεται αποδεκτι. 

2. Δεν είναι κζμα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αλλά τθσ διακιρυξθσ.  

    Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 


