
                          
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                   Αίγιο 14/6/2017 

6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ                                                            Αρ.Πρωτ.: 5355 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                         

ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣ. ΑΦΑΪΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ                                                       

                                                         

Σμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)  

Σαχ. Δ/νση: Άνω Βουλωμένο                                                       ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ 

Σ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ                         

Πληροφορίες : Θ. Πιλαφτσόγλου             

Σηλ:    2691059437         

Fax :  2691021705           

E-mail: prom@gnaigio.gr                                             

                                                                                                

                                                                             

                                                                                          

 

 

Θέμα: Σελική  Διαβούλευση Προδιαγραφών.  

 

ΦΕΣ.: α)Σο αρ. πρωτ. 5097/8-6-2017 αναδιαμορφωμένο Πρακτικό Σεχνικών Προδιαγραφών 

           β)Οι αρ. πρωτ. 4758/26-5-2017 παρατηρήσεις της εταιρείας AGFA-GEVAERT ΑΕΒΕ       

 

    Τποβάλουμε προς τελική διαβούλευση τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS, μετά την υποβολή παρατηρήσεων κατά την Α΄ Διαβούλευση, προκειμένου 

να προβούμε σε οριστικοποίηση αυτών. 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Σρίτη 20-06-2017 και 

ώρα 15:00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση prom@gnaigio.gr 

  

 

 
 

   

 Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

  

           

                                                                                                           

                                                                                                                                 

            Π. ΚΑΣΙΒΑΛΗ                                                                                        Δ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 

 

                                       ΚΛΑΗΚΟ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΦΗΛΜ ΞΖΡΑ ΔΚΣΤΠΩΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ 

ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΩΣΖ AGFA DRYSTAR 5503  

                                                      ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1.  Σν ππόζηξωκα βάζεο λα είλαη πνιπεζηεξηθό, αλζεθηηθό ζηηο θαθώζεηο θαη ζηε 

ζεξκνθξαζία. 

2. Να απνδίδνπλ άξηζηεο πνηόηεηαο απεηθόληζε, λα έρνπλ ρακειή νκίριωζε, κεγάιε 

ζαθήλεηα, πνιύ θαιή αληίζεζε θαη κεγάιν εύξνο επαηζζεζίαο. 

3. Να θαιύπηνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο δηεζλώο αλαγλωξηζκέλα (π.ρ. ISO-CE) 

4. Να έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 18 κήλεο από ηελ παξάδνζε. 

5. Να είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνζήθεπζε γηα ηθαλνπνηεηηθό εύξνο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο 

πεξηβάιινληνο. 

6. Η ζπζθεπαζία ηωλ films ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή, θωηνζηεγαλή, ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

θαη άζηθηε ζθξάγηζε. 

7. Γηα θάζε ηύπν πξνζθεξόκελνπ film πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη PROSPECTUS κε όια ηα 

θωηνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (όπωο ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απόδνζε ηνπ film). 

8. Οη πξνκεζεπηέο ηωλ αλωηέξω εηδώλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο απνθάζεωλ 

πεξί δηάζεζεο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ. Σα πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθωζεο λα 

θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά. 

9. Οη εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο γηα ηελ αλάθιεζε πξνβιεκαηηθώλ 

παξηίδωλ. 

10. Να αλαγξάθεηαη επάλω ζην θνπηί ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κε ηελ αθξηβή δηεύζπλζή ηνπ. 

11. Να ππάξρεη ππεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνκεζεπηή όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε είλαη απνιύηωο 

ζπκβαηά κε ηα εθηππωηηθά ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη θαη όηη αλαιακβάλεη ηελ 

επζύλε κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηε πεξίνδν ρξήζεο ηωλ θίικ, ηνλ πνηνηηθό 

έιεγρν θαη ξύζκηζε, ηωλ ηερληθώλ ζηνηρείωλ ηεο εθηύπωζεο (ακαύξωζε, επθξίλεηα θιπ).Γηα 

ηνλ ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθό πξνζωπηθό θαη λα 

ζπλππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο.  

Α/Α ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

1.  Films AGFA DT2B 20x25  8’’Υ10’’ 

2.  Films AGFA DT2B 25x30 10’’Υ12’’ 

3.  Films AGFA DT2B 35x43 14’’Υ17’’ 



12. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θηικ εηνηκνπαξάδνηα γηα ηελ άκεζε δηάζεζή ηνπο.Η 

δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο δηαζεζηκόηεηαο ηωλ θίικ ζα εμαζθαιίδεηαη κε έγγξαθε βεβαίωζε 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ ηωλ πξνζθεξόκελωλ θίικο.   

 

ύκθωλα κε ηηο αλωηέξω ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνηείλνπκε ηελ πξνκήζεηα αθηηλνινγηθώλ θηικ 

όπωο αλαθέξνληαη  ζηνλ παξαθάηω πίλαθα: 

α/α ΔΗΓΟ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΗΜΖ / 

ΣΔΜΑΥΗΟ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 
ΣΗΜΖ ΥΩΡΗ 

Φ.Π.Α  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΜΔ Φ.Π.Α 24% 

1 
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΦΙΛΜ 

ΣΤΠΟΤ DRYSTAR ΓΙΑ ΣΟ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑ DRYSTAR ΠΟΤ 

ΕΙΝΑΙ ΑΓΟΡΑΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑ DT2B  

ΔΙΑΣΑΗ : 20Υ25 εθ. (ΚΟΤΣΙ 

100 ΦΤΛΛΩΝ) 

500 / 

ΦΤΛΛΑ ή  5 

ΚΟΤΣΙΑ 

0,63 315,00€ 390,60€ 

 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ  

 

ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ           ΜΑΓΚΑΚΖ ΚΩΝ/ΝΑ                  ΗΓΚΟΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ 

 

 


