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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΝΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 

 

Ετήσιος Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

 

1. Το υπόστρωμα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις και στη 

θερμοκρασία. 

2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαμηλή ομίχλωση, μεγάλη 

σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και μεγάλο εύρος ευαισθησίας. 

3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO-

CE τα ισχύον) 

4. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 22 μήνες από την παράδοση. 

5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και 

υγρασίας περιβάλλοντος. 

6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε άριστη 

κατάσταση και άθικτη σφράγιση. 

7. Για κάθε τύπο προσφερόμενου film πρέπει να συνυποβάλλονται PROSPECTUS με 

όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά (όπως χαρακτηριστικές καμπύλες 

που προσδιορίζουν την ποιότητα και την απόδοση του film). 

8. Οι προμηθευτές των ανωτέρω ειδών να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης να κατατεθούν με την προσφορά. 

9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστημα ιχνηλασιμότητας για την ανάκληση 

προβληματικών παρτίδων. 

10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την ακριβή 

διεύθυνσή του. 

11. 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 από το Κατασκευαστικό Οίκο.  

12. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φιλμ θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του 

Κατασκευαστικού Οίκου και όχι απομιμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των 

ψηφιακών φιλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού 

Οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στη προσφορά.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


