
 

           ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

       ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΧΝ 

A/A ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. ΦΙΛΜ ΣΤΠΟΤ DT2B 35x43 ΓΙΑ 

CAMERA DRYSTAR 5500 
 

  

 
1. Να είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο 

εθηππσηέο μεξάο εθηχπσζεο 

DRYSTAR  ηνπ Ννζνθνκείνπ   

Ναη, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε 

είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηα εθηππσηηθά 

ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη 

  

 

2. Υιηθφ θαηαζθεπήο 
 Τν ππφζηξσκα βάζεο λα είλαη 

πνιπεζηεξηθφ, αλζεθηηθφ ζηηο θαθψζεηο θαη 

ζηε ζεξκνθξαζία. 

  

 

3. Να απνδίδνπλ άξηζηε πνηφηεηα 

απεηθφληζεο 

Ναη, λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

θσηνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο) πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ film. 

  

 4. Ηκεξνκελία ιήμεο απφ ηελ 

παξάδνζε 
≥ 18 κελψλ 

  

 

5. Σπζθεπαζία - απνζήθεπζε 

λα παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία αλζεθηηθή 

θαη θσηνζηεγαλή. Να αλαθεξζεί ην εχξνο   

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πεξηβάιινληνο 

απνζήθεπζεο.  

  

 
6. Αξρεηνζέηεζε 

Να αλαθεξζεί ε δηάξθεηα αξρεηνζέηεζεο 

κεηά ηελ ρξήζε 

  

 7. Γηαζηάζεηο γηα θηικ ηχπνπ DT2Β 

DRYSTAR ή αληίζηνηρν 
35Φ43  

  

 8. Μνλήο επίζηξσζεο 

θσηνεπαίζζεηνπ πιηθνχ  
Ναη  

  



 9. Τερλνινγία Direct Digital 

Imaging  
Ναη  

  

 
10. Blue based  Ναη  

  

 
11. Μέγηζηε νπηηθή ππθλφηεηα  

 

≥ 3.0 
  

 12. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΙSO 

9001:15 ή EN ISO 13485:16 κε 

πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ  πξντφλησλ  

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 13. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:15 

θαη ISO 13485:16 

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 14. Τν πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ην είδνο θαη 

ηελ θαηεγνξία ηνπ.   

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 

15. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη 

αμηφπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε  

 

Ναη, λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή λα θαηαηεζεί 

δήισζε φηη αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ 

επζχλε   γηα ηε πεξίνδν ρξήζεο ησλ θηικ, 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ,ξπζκίζεηο θαη βιάβεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ  απνδεδεηγκέλα απφ ηελ 

ρξήζε ησλ θηικ. 

  

 

16. Φξφλνο παξάδνζεο 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

παξαθαηαζήθε   γηα ηελ άκεζε δηάζεζή 

ησλ θηικ.   

  

 17.Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

ζχληαμε  θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε 

πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο 

Ναη 

  



ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε αληίζηνηρεο 

παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη 

έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

γηα ηεθκεξίσζε. Αζάθεηεο θαη 

ανξηζηίεο σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε ζα 

ζεσξνχληαη σο νπζηψδεηο απνθιίζεηο 

θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 

2. ΦΙΛΜ ΣΤΠΟΤ DT2B 25x30 ΓΙΑ 

CAMERA DRYSTAR 5500 
 

  

 
1. Να είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο 

εθηππσηέο μεξάο εθηχπσζεο 

DRYSTAR  ηνπ Ννζνθνκείνπ   

Ναη, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε 

είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηα εθηππσηηθά 

ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη 

  

 

2. Υιηθφ θαηαζθεπήο 
 Τν ππφζηξσκα βάζεο λα είλαη 

πνιπεζηεξηθφ, αλζεθηηθφ ζηηο θαθψζεηο θαη 

ζηε ζεξκνθξαζία. 

  

 

3. Να απνδίδνπλ άξηζηε πνηφηεηα 

απεηθφληζεο 

Ναη, λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

θσηνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο) πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ film. 

  

 4. Ηκεξνκελία ιήμεο απφ ηελ 

παξάδνζε 
≥ 18 κελψλ 

  

 

5. Σπζθεπαζία - απνζήθεπζε 

λα παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία αλζεθηηθή 

θαη θσηνζηεγαλή. Να αλαθεξζεί ην εχξνο   

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πεξηβάιινληνο 

απνζήθεπζεο.  

  



 

6. Αξρεηνζέηεζε 
Να αλαθεξζεί ε δηάξθεηα αξρεηνζέηεζεο 

κεηά ηελ ρξήζε 

  

 7. Γηαζηάζεηο γηα θηικ ηχπνπ DT2Β 

DRYSTAR ή αληίζηνηρν 
25Φ30  

  

 8. Μνλήο επίζηξσζεο 

θσηνεπαίζζεηνπ πιηθνχ  
Ναη  

  

 9. Τερλνινγία Direct Digital 

Imaging  
Ναη  

  

 
10. Blue based  Ναη  

  

 
11. Μέγηζηε νπηηθή ππθλφηεηα  
 

≥ 3.0 
  

 12. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΙSO 

9001:15 ή EN ISO 13485:16 κε 

πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ  πξντφλησλ . 

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 13. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:15 

θαη ISO 13485:16 

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 14. Τν πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ην είδνο θαη 

ηελ θαηεγνξία ηνπ.   

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 15. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη 

αμηφπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε  

 

Ναη, λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή λα θαηαηεζεί 

  



δήισζε φηη αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ 

επζχλε   γηα ηε πεξίνδν ρξήζεο ησλ θηικ, 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ,ξπζκίζεηο θαη βιάβεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ  απνδεδεηγκέλα απφ ηελ 

ρξήζε ησλ θηικ. 

 

16. Φξφλνο παξάδνζεο 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

παξαθαηαζήθε   γηα ηελ άκεζε δηάζεζή 

ησλ θηικ.   

  

 17.Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη 

ζχληαμε  θχιινπ ζπκκφξθσζεο 

ζε πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε αληίζηνηρεο 

παξαπνκπέο ζηα ηερληθά θπιιάδηα θαη 

έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

γηα ηεθκεξίσζε. Αζάθεηεο θαη 

ανξηζηίεο σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε ζα 

ζεσξνχληαη σο νπζηψδεηο απνθιίζεηο 

θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 

Ναη 

  

3. ΦΙΛΜ DT2 DRYSTAR MAMMO 

25X30cm ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΞΗΡΑ 

ΕΚΣΤΠΧΗ 

 

  

 
1. Να είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο 

εθηππσηέο μεξάο εθηχπσζεο 

DRYSTAR  ηνπ Ννζνθνκείνπ   

Ναη, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε 

είλαη απνιχησο ζπκβαηά κε ηα εθηππσηηθά 

ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη 

  

 

2. Υιηθφ θαηαζθεπήο 

 Τν ππφζηξσκα βάζεο λα είλαη 

πνιπεζηεξηθφ, αλζεθηηθφ ζηηο θαθψζεηο θαη 

ζηε ζεξκνθξαζία. 

  

 
3. Να απνδίδνπλ άξηζηε πνηφηεηα 

απεηθφληζεο 

Ναη, λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

θσηνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο) πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

  



απφδνζε ηνπ film. 

 4. Ηκεξνκελία ιήμεο απφ ηελ 

παξάδνζε 
≥ 18 κελψλ 

  

 

5. Σπζθεπαζία - απνζήθεπζε 

λα παξαδίδνληαη ζε ζπζθεπαζία αλζεθηηθή 

θαη θσηνζηεγαλή. Να αλαθεξζεί ην εχξνο   

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο πεξηβάιινληνο 

απνζήθεπζεο.  

  

 
6. Αξρεηνζέηεζε 

Να αλαθεξζεί ε δηάξθεηα αξρεηνζέηεζεο 

κεηά ηελ ρξήζε 

  

 7. Γηαζηάζεηο γηα θηικ ηχπνπ DT2 

MAMMO ή αληίζηνηρν 
25Φ30  

  

 8. Μνλήο επίζηξσζεο 

θσηνεπαίζζεηνπ πιηθνχ  
Ναη  

  

 9. Τερλνινγία Direct Digital 

Imaging  
Ναη  

  

 
10. Blue based  Ναη  

  

 
11. Μέγηζηε νπηηθή ππθλφηεηα  
 

≥ 3.5 
  

 12. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο 

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΙSO 

9001:15 ή EN ISO 13485:16 κε 

πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ  πξντφλησλ . 

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 13. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:15 

θαη ISO 13485:16 

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  



 

 

 14. Τν πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθφ CE γηα ην είδνο θαη 

ηελ θαηεγνξία ηνπ.   

Ναη. Να  θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά 

  

 

15. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηεη 

αμηφπηζηε ηερληθή ππνζηήξημε  

 

Ναη, λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ή λα θαηαηεζεί 

δήισζε φηη αλαιακβάλεη κε δηθή ηνπ 

επζχλε θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε  γηα ηε 

πεξίνδν ρξήζεο ησλ θηικ, ηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν ,ξπζκίζεηο θαη βιάβεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απνδεδεηγκέλα απφ ηελ ρξήζε 

ησλ θηικ. 

  

 

16. Φξφλνο παξάδνζεο 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

παξαθαηαζήθε   γηα ηελ άκεζε δηάζεζή 

ησλ θηικ.   

  

 17.Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

ζχληαμε  θχιινπ ζπκκφξθσζεο ζε 

πιήξε αληαπφθξηζε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε 

αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα ηερληθά 

θπιιάδηα θαη έληππα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα 

ηεθκεξίσζε. Αζάθεηεο θαη ανξηζηίεο 

σο πξνο ηελ ηεθκεξίσζε ζα 

ζεσξνχληαη σο νπζηψδεηο απνθιίζεηο 

θαη ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 

Ναη 

  


