
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑ ΕΚΣΤΠΩΗ  

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

1. Να θαιύπηνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα (π.ρ. ISO) 

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

3. Να αλαθεξζνύλ όια ηα θσηνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ θηικ. 

4. Να είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνζήθεπζε γηα ηθαλνπνηεηηθό εύξνο ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο πεξηβάιινληνο 

5. Η ζπζθεπαζία ησλ θηικ λα είλαη αλζεθηηθή, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη άζηθηε 

ζθξάγηζε. 

6. Να είλαη μεξάο εθηύπσζεο, θαηάιιεια πξνο επεμεξγαζία θαη απεηθόληζε γηα εθηππσηή 

dry laser. 

7. Να είλαη κνλήο επίζηξσζεο κε θσηνεπαίζζεην πιηθό επί ηεο κίαο επηθάλεηαο. 

8. Να έρνπλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα επηηξέπνπλ πςειή αληίζεζε θαη πςειή 

νπηηθή  ππθλόηεηα. 

9. Να αλαθεξζνύλ νη ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. 

10.  Ο πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ επζύλε κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, γηα ηελ 

πεξίνδν ρξήζεο ησλ θηικ, ηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη ξύζκηζε ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηεο 

εθηύπσζεο (ακαύξσζε, επθξίλεηα θιπ). Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα έρεη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό θαη λα ζπλππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο . 

11. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θηικ εηνηκνπαξάδνηα γηα ηελ άκεζε δηάζεζε 

ηνπο. Η δπλαηόηεηα άκεζεο παξάδνζεο ησλ θηικ ζα εμαζθαιίδεηαη κε έγγξαθε 

βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ 

ζηελ Επξσπατθή Έλσζε . 

12. Τα πξνζθεξόκελα ςεθηαθά θηικ ζα πξέπεη λα είλαη ηα απζεληηθά (original) ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη όρη απνκηκήζεηο. Η εμαζθάιηζε ηεο γλεζηόηεηαο ησλ 

ςεθηαθώλ θηικ ζα πηζηνπνηείηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, ε 

νπνία ζα ζπλππνβάιιεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

 

2. ΕΙΔΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

 

Α. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

1. Να είλαη δηαζηάζεσλ  (Είδνο 1) 35x43 cm θαη (Είδνο 2) 26x36 cm, ςεθηαθήο 

αθηηλνινγίαο.  

2. Να είλαη απνιύησο θαηάιιεια γηα ηνλ εθηππσηή Drypix 4000 Fujifilm πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην Ννζνθνκείν καο. 

 
                                                           ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 
Α/Α Διάςταςη            

φίλμ     (ςε 
cm)  

Κωδ. 
Νος/μείου 

Τιμή 
μονάδοσ 

χωρίσ 
ΦΠΑ 

Ποςότητα Σφνολο ΦΠΑ Προχπολ/ςμόσ 
με ΦΠΑ   

Κωδ. 
Παρ/ρίου 

Τιμή 
Παρ/ρίου 

Είδος 
1. 

35x43 50089 1,674 36.500 61.101,00 14.664,24 75.765,24 € 3.1.10 
167,4  
(κουτί 

100 τεμ) 

Είδος 
2. 

26x36 52778 1,076 26.400 28.406,40 6.817,54 35.223,94 € 3.1.7 
161,4   
(κουτί 

150 τεμ) 



 


