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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Β ΦΑΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :
1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Το με απίθμ. Ππωη 3769/ 24-07-2014 έγγπαθο ηηρ Ε.Π.Υ ηος Υποςπγείος Υγείαρ
η
Το με απίθμ. Ππωη 9312/30-07-2014 έγγπαθο ηηρ 7 ΥΠΕ Κπήηηρ
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».
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».
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
ο
ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ), (ΑΔΑ
ο
Χ11Η465ΦΥΟ-16Χ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ),
(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
Η με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά
με «Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».
Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ)
η
ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30 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: Ψ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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».
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9)

10)

11)

12)

13)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ)
η
ζσεηικά με «Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31 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».
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».
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».
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».
Τη με απίθμ. 13/ ππκ. 15/ 18-05-2017 (ΑΔΑ 71Χ146907Τ-ΓΦΙ) απόθαζη Δ.Σ. ηος Νοζοκομείος
Φανίων αναθοπικά με έγκπιζη ηων πποδιαγπαθών Πξντόληα εκθάληζεο αθηηλνγξαθηώλ
(θαηεγνξία CPV 24931230-0) X-ray developers καηόπιν ηηρ Α θάζηρ διαβούλεςζηρ αςηών.

θαη ελ αλακνλή ηεο έγθξηζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2015 πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη δηαγσληζκό γηα ηελ
πξνκήζεηα Πξντόληα εκθάληζεο αθηηλνγξαθηώλ (θαηεγνξία CPV 24931230-0) X-ray developers κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή θαιεί εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέκα (10) ημερών
(και ότι πέραν ηης 06

ης

– 06 -2017) πξνκεζεπηέο, επίζεκνπο θνξείο ή θαη ελώζεηο ησλ ίδησλ

πξνκεζεπηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν, λα απνζηείινπλ ζηελ Τπεξεζίαο καο παξαηεξήζεηο
επί ησλ επηζπλαπηνκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Προϊόντα εμφάνισης

ακτινογραφιών (κατηγορία CPV 24931230-0) X-ray developers ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή,
πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηνύλ νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Η

ππνβνιή

ησλ

ηερληθώλ

πξνδηαγξαθώλ

θαη

πξνηύπσλ

ζα

γίλεηαη

ζην

e-mail

:

potamida@chaniahospital.gr από ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ή/θαη ελώζεηο απηώλ
θαη ηαπηνρξόλσο ζε έληππε θαη καγλεηηθή κνξθή [κε ηε κνξθή, ηδίσο, είηε ηνπ ςεθηαθνύ δίζθνπ (cd),
είηε ηνπ ςεθηαθνύ επέιηθηνπ δίζθνπ (dvd) είηε ηεο θηλεηήο κνλάδαο κλήκεο εληαίνπ ζεηξηαθνύ δηαύινπ
(usb memory stick)].
Η 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)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ. Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΕΠΤ, ησλ νπνίσλ ην
πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν απηήο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΜΗΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ
Δζωηερική διανομή:
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Γραθείο Προμηθειών
Κοινοποίηζη:
Ακηινολογικό Σμήμα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

Α/Α

ΚΩΓΙΚΟ OR-CO

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

1

ΦΙΛΜ ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΤΠΟΤ DRYSTAR DT2B
ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΜΔΡΔ ΞΗΡΗ ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΤΠΟΤ
DRYSTAR 14’’ X 17’’ (35X43 CM)

207106

ΣΙΜΗ/ ΣΕΜ.

2

ΦΙΛΜ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΠΟΤ DRYSTAR
DT2 MAMMO 8'' X10'' (18 X 24 CM)

207120

ΣΙΜΗ/ ΣΕΜ.

207119

ΣΙΜΗ/ ΣΕΜ.

3

ΦΙΛΜ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΠΟΤ DRYSTAR
DT2 MAMMO 10'' X12'' (24 X 30 CM)

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΙΛΜ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ
Να είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηαζθεπαζκέλν βαζηδόκελν ζε εηδηθέο ηερληθέο ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο νπηηθήο ππθλόηεηαο θαη αληίζεζεο ηεο απεηθόληζεο εμεηάζεσλ κέζσ ςεθνπνηεηή:
1)

Κιαζηθήο αθηηλνινγίαο

2)

Μαζηνγξαθίαο

3)

Τπεξήρσλ

4)

Παλνξακηθήο

5)

Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο

6)

Σκήκα καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο

Να θαιύπηεη ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
1.

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

2. Σα πξντόληα λα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/ΕΟΚ θαη λα θαηαηεζεί
αληίγξαθν CE πηζηνπνηεηηθό.
3. Να έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 18 κήλεο από ηελ παξάδνζε
4. Γηα θάζε ηύπν πξνζθεξνκέλνπ FILM πξέπεη λα ζπλππνβάιινληαη PROSPECTUS κε όια ηα
θσηνγξαθηθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (όπσο ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ
ηελ πνηόηεηα θαη ηελ απόδνζε ηνπ FILM).
5. Να είλαη αλζεθηηθά ζηελ απνζήθεπζε γηα ηθαλνπνηεηηθό εύξνο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο
πεξηβάιινληνο
6. Η ζπζθεπαζία ησλ films λα είλαη αλζεθηηθή, ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη άζηθηε ζθξάγηζε.
7. Να είλαη μεξάο εθηύπσζεο, θαηάιιεια πξνο επεμεξγαζία θαη απεηθόληζε γηα εθηππσηή direct
thermal.
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8. Να είλαη κνλήο επίζηξσζεο κε θσηνεπαίζζεην πιηθό επί ηεο κίαο επηθάλεηαο.
9. Σν ππόζηξσκα βάζεο λα είλαη πνιπεζηεξηθό, αλζεθηηθό ζηηο θαθώζεηο θαη ζηε ζεξκνθξαζία.
10. Να έρνπλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα επηηξέπνπλ πςειή αληίζεζε θαη πςειή νπηηθή
ππθλόηεηα.
11. Να αλαγξάθεηαη επάλσ ζην θνπηί ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κε ηελ αθξηβή δηεύζπλζε ηνπ.
12. Η εηαηξεία λα δηαζέηεη ζύζηεκα ηρλειαζηκόηεηαο γηα ηελ αλάθιεζε πξνβιεκαηηθώλ παξηίδσλ
θαζώο θαη βεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζην ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο Αλαθύθισζεο
ζπζθεπαζηώλ βάζεη ηνπ Ν.2939/01.
13. Να θαηαηεζεί δείγκα.
14. Οη πξνκεζεπηέο δηαθηλεηέο ησλ αλσηέξσ εηδώλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο
απνθάζεσλ πεξί δηάζεζεο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. Σα πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο λα
θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά.
15. Ο πξνκεζεπηήο λα 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 θ.ι.π.). Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη λα ζπλππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο.
16. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη films εηνηκνπαξάδνηα γηα ηελ άκεζε δηάζεζε ηνπο. Η
δπλαηόηεηα άκεζεο παξάδνζεο ησλ films ζα εμαζθαιίδεηαη κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε.
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