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ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής παρατηρήσεων επί του σχεδίου διαβούλευσης
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, επισυνάπτονται οι
παρατηρήσεις της εταιρείας μας.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ – Α ΦΑΣΗ
Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής παρατηρήσεων επί του σχεδίου διαβούλευσης για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ, ακολουθούν οι παρατηρήσεις μας.
Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ στην χώρα μας, προμηθεύοντας περισσότερα από 30
Νοσοκομεία με αντίστοιχα προϊόντα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές.
Αναφορικά με το σχέδιο προδιαγραφών που αναρτήσατε, έχουνε να κάνουμε τις παρακάτω
παρατηρήσεις τις οποίες ευελπιστούμε να γίνουν αποδεκτές:
1. Αναφορικά με το σημείο 1:

Καταρχήν σημειώνουμε ότι ο τύπος του φίλμ που ζητείται (DRYSTAR DT2B) είναι συγκεκριμένος
και απολύτως συμβατός με την CAMERA DRYSTAR 5500. Η συμβατότητα των συγκεκριμένων
ζητούμενων υλικών αποδεικνύεται με τα επίσημα Τεχνικά Φυλλάδια του Κατασκευαστή AGFA .
Δεδομένου ότι η λήψη Υπεύθυνης Δήλωσης του κατασκευαστή είναι εξαιρετικά δύσκολο να ληφθεί
(αφού εκτός του γεγονότος ότι ο Κατασκευαστής είναι οίκος εξωτερικού και άρα η λήψη
Υπεύθυνης Δήλωσης έχει γραφειοκρατικές δυσκολίες (επικυρώσεις, μεταφράσεις, κλπ., δεν έχει
κανένα νόημα δεδομένης της ύπαρξης επίσημων τεχνικών φυλλαδίων), προτείνεται η συγκεκριμένη
απαίτηση να αντικατασταθεί με :
Ο προμηθευτής να καταθέσει επίσημα ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ από όπου
να προκύπτει σαφώς ότι ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ με τα
εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται.
Επικουρικά, θα μπορούσε να ζητείται και η προσκόμιση ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ του προσφερόμενου
υλικού ή/και Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα περί ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ των
προσφερόμενων υίκών με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία προορίζονται.
2. Αναφορικά με το σημείο 15:
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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 ότι παραπέμπει σε Υπηρεσίες Συντήρησης Εξοπλισμού και όχι
Προμήθειας Αναλωσίμων όπως ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο προμηθειών
είναι σαφές και δεν επιτρέπει την ζήτηση/απαίτηση παροχής υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού μέσω
διαγωνισμών Προμήθειας αναλωσίμων. Είναι ευθύνη το Νοσοκομείου να φροντίζει για την ορθή
συντήρηση του εξοπλισμού με δικά του μέσα ή μέσω συμβάσεων συντήρησης / υποστήριξης
εξοπλισμού. Η οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού μέσω της
προμήθειας αναλωσίμων δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες παροχής
υπηρεσιών συντήρησης και για αυτούς τους λόγους πρέπει να εξαιρούνται από τις προμήθειες
αναλωσίμων .
Επιπρόσθετα, ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση όπου τα προσφερόμενα υλικά είναι original και
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 η συγκεκριμένη
παράγραφος δεν έχει και ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.
Για τους παραπάνω λόγου η παράγραφος 15 πρέπει να αφαιρεθεί.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις ισχύουν και για τα 3 Υλικά που εντάσσονται στο πλαίσιο της
διακήρυξης και θα πρέπει να ενσωματωθούν και στους 3 σχετικούς πίνακες.
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.
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