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e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. TΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΝ ΥΑΝΗΩΝ
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«Πρόζκληζη Πρώηης Γημόζιας Γιαβούλεσζης για ηην Πρoμήθεια
Προϊόνηων Δμθάνιζης Ακηινογραθιών

CPV (24931230-0)

για ηις

ανάγκες ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ Υανίων».
Σρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».

7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Η με απιθμ. 16ο/ πξθ.7/ 07-03-2019 (ΑΓΑ :ΩΕΩΕ46907Τ-ΚΒ9) Απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια

Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Πξντόλησλ Δκθάληζεο Αθηηλνγξαθηώλ CPV (24931230-0)

Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή Πρώηη Γημόζια Γιαβούλεσζη, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ γηα
ηελ Πξνκήζεηα Πξντόλησλ Δκθάληζεο Αθηηλνγξαθηώλ CPV (24931230-0) .
Ζ Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 15/03/2019 ημέρα Παραζκεσή έως και ηις
01/04/2019 ημέρα Γεσηέρα.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

Σπκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΣΖΓΖΣ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζύλδεζκν
Φαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
Τα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΣΖΓΖΣ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΣΖΓΖΣ δελ γίλεηαη
επηζύλαςε

αξρείσλ.

Αξρεία

κπνξνύλ

λα

απνζηαινύλ

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη. Σε πεξίπησζε
πνπ δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην
πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ
δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
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Σε

θάζε

πεξίπησζε

ηα

ζρόιηα

πνπ

έξρνληαη

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ
επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή

αλαθνίλσζε

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ

Φαληώλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΣΖΓΖΣ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Τν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Τηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Τηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Τελ εκπεηξία.

5)

Τπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Τα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.

Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΥ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηόηνπν απηήο.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
σνημμένα (1) :
1)

Η με αριθμ. 16ο/ πρκ.7/ 07-03-2019 (ΑΓΑ :ΩΕΩΕ46907Σ-ΚΒ9) Απόθαζη ηου Διοικηηικού Συμβουλίου
ηου Νοζοκομείου ζχεηικά με ηην έγκριζη Τεχνικών Προδιαγραθών προκειμένου να διενεργηθεί
Δημόζια Διαβούλευζη για ηην προμήθεια Προϊόνηων Δμθάνιζης Ακηινογραθιών CPV (249312300).

Κοινοποίηζη:
1.

Σμήμα Ακηινοδιαγνωζηικού

Δζωηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών(2)
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΦΗΛΜ ΞΖΡΑ ΔΚΣΤΠΩΖ
ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΩΣE AGFA DRYSTAR 5302, AGFA DRYSTAR 5503,
DRYSTAR AXYS
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1. Τν ππόζηξσκα βάζεο λα είλαη πνιπεζηεξηθό, αλζεθηηθό ζηηο θαθώζεηο θαη
ζηε ζεξκνθξαζία.
2. Να απνδίδνπλ άξηζηεο πνηόηεηαο απεηθόληζε, λα έρνπλ ρακειή νκίρισζε,
κεγάιε ζαθήλεηα, πνιύ θαιή αληίζεζε θαη κεγάιν εύξνο επαηζζεζίαο.
3. Να θαιύπηνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα (π.ρ.
ISO-CE)
4. Να έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 22 κήλεο από ηελ παξάδνζε.
5. Να είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνζήθεπζε γηα ηθαλνπνηεηηθό εύξνο ζεξκνθξαζίαο
θαη πγξαζίαο πεξηβάιινληνο.
6. Ζ ζπζθεπαζία ησλ films ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθή, θσηνζηεγαλή, ζε
άξηζηε θαηάζηαζε θαη άζηθηε ζθξάγηζε.
7. Γηα

θάζε

ηύπν

πξνζθεξόκελνπ

film

πξέπεη

λα

ζπλππνβάιινληαη

PROSPECTUS κε όια ηα θσηνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (όπσο
ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ
απόδνζε ηνπ film).
8. Οη πξνκεζεπηέο ησλ αλσηέξσ εηδώλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο
απνθάζεσλ πεξί δηάζεζεο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. Τα πηζηνπνηεηηθά
ζπκκόξθσζεο λα θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά.
9. Οη εηαηξείεο λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο γηα ηελ αλάθιεζε
πξνβιεκαηηθώλ παξηίδσλ.
10. Να αλαγξάθεηαη επάλσ ζην θνπηί ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κε ηελ αθξηβή
δηεύζπλζή ηνπ.
11. Να ππάξρεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε
είλαη απνιύησο ζπκβαηά κε ηα εθηππσηηθά ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία
πξννξίδνληαη θαη όηη αλαιακβάλεη ηελ επζύλε κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε γηα ηε πεξίνδν ρξήζεο ησλ θίικ, ηνλ πνηνηηθό έιεγρν θαη
ξύζκηζε, ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηεο εθηύπσζεο (ακαύξσζε, επθξίλεηα
θιπ).Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθό
πξνζσπηθό θαη λα ζπλππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο.
12. Τα πξνζθεξόκελα ςεθηαθά θίικο ζα πξέπεη λα είλαη ηα απζεληηθά (original)
ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ θαη όρη απνκηκήζεηο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο
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γλεζηόηεηαο ησλ ςεθηαθώλ θίικ ζα πηζηνπνηείηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ ε νπνία ζα ζπλππνβάιιεηαη ζηε πξνζθνξά.

