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Γενικά χαρακτηριστικά:
1. Να αποδίδουν αρίστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση,
μεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας.
2. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
3. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας
και υγρασίας περιβάλλοντος.
4. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε
άθικτη σφράγιση.
5. Να συνυποβάλλονται prospectus με όλα τα φωτοαντιγραφικά και φυσικά
χαρακτηριστικά.
6. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι τα προσφερόμενα είδη

είναι απολύτως συμβατά με τα εκτυπωτικά συστήματα για τα οποία
προορίζονται και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη με δική του οικονομική
επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φίλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση,
των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για τον
σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό
και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
7. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φίλμς θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original)
του Κατασκευαστικού Οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της
γνησιότητας των ψηφιακών φίλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του
κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στη προσφορά.
8. Βάσει του άρθρου 43 παρ. 9 ν. 4605/2019, οι προμηθευτές υποχρεούνται να
δηλώνουν
στις
τεχνικές
προσφορές
τους
τη
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να
δηλώσει στην 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 εγκατάστασης της. Επίσης στην
προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν 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 την
μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της (να αναφερθεί) έχει
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αποδεχτεί έναντι 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.

Ειδικοί όροι
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας
κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ
κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον
πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. Ως προς ότι αφορά τις απαιτήσεις
μεταφοράς, αποθήκευσης, διατήρησης και γενικά διακίνησης των
προσφερόμενων ειδών, ο προμηθευτής θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς
αυτές, εφόσον διαθέτει βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ή Κοινοποιημένου
Οργανισμού, από την οποία προκύπτει ότι συμμορφώνεται προς την υπ' αριθ.
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-1-2004 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας
«Αρχές
και
κατευθυντήριες
γραμμές
ορθής
πρακτικής
διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 32/16-1-2004).
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.
Αναλυτικά :
Α) Για το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου».
I. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φιλμ ξηρής εκτύπωσης τύπου
DRYSTAR DT 10B συμβατά για κάμερες model 5503 και 5302 και AXYS οίκου
AGFA Healthcare
1. Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης διάστασης 35Χ43 cm (συσκευασία set
100 φύλλα).
2. Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, διάστασης 25,4Χ30,5 cm (συσκευασία
set 100 φύλλα).
3. Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, διάστασης 20,3Χ25,4 cm (συσκευασία
set 100 φύλλα).
4. Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, διάστασης 35Χ35 cm (συσκευασία set
100 φύλλα).
ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φιλμ ξηρής εκτύπωσης συμβατά για
laser εκτυπωτή model DRYPIX 7000 οίκου FUJI
1. Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, διάστασης 35Χ43 cm (συσκευασία 100
φύλλων).
2. Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, διάστασης 20Χ25 cm (συσκευασία 150
φύλλων).
3. Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης, διάστασης 26Χ36 cm (συσκευασία 150
φύλλων).
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Β) Για το Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσ/νικης)
Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια φιλμ ξηρής εκτύπωσης συμβατά για
laser εκτυπωτή Carestream dry view 5950 LASER IMAGER
1.
2.

Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης διάστασης 35Χ43 cm (συσκευασία set
125 φύλλα).
Ακτινογραφικά φιλμ ξηρής εκτύπωσης διάστασης 25Χ30 cm (συσκευασία set
125 φύλλα).

Θεσσαλονίκη 27-05-2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Γερούκης Τριαντάφυλλος, Δ/ντής ΕΣΥ Ακτινοδιαγνωστικής

2.

Βούλτσινου Δέσποινα, Επιμελήτρια Α΄ Ακτινοδιαγνωστικής

3.

Χαρδαλίδου Δήμητρα, Διευθύντρια ΕΣΥ Ακτινοδιαγνωστικής
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