ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΜ
1. Να είναι ξηράς εκτύπωσης, κατάλληλα προς επεξεργασία και
απεικόνιση στους εκτυπωτές dry laser του Νοσοκομείου.
2. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
3. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος
θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος. Να αναφερθούν οι
συνθήκες αποθήκευσης.
4. Η συσκευασία των films να είναι ανθεκτική, σε άριστη κατάσταση και
άθικτη σφράγιση.
5. 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).
6. Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν υψηλή αντίθεση
και υψηλή οπτική πυκνότητα.
7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει films ετοιμοπαράδοτα για την
άμεση διάθεσή τους εντός 3 ημερών.
8. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία
93/42/ΕΟΚ και να κατατεθεί αντίγραφο CE πιστοποιητικό.
9. Ο κατασκευαστικός οίκος και το εργοστάσιο κατασκευής των φιλμ να
διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001 & ISO 13485) διεθνώς
αναγνωρισμένα και να κατατεθούν τα σχετικά αντίγραφα με την
προσφορά.
10. Ο προμηθευτής για την περίοδο χρήσης των φιλμ θα αναλάβει δωρεάν
την τεχνική υποστήριξη των εκτυπωτών φιλμ για τον ποιοτικό έλεγχο
καθώς και ρύθμιση των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης
(αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει
κατάλληλα εκπαιδευόμενο από τον κατασκευαστικό οίκο τεχνικό
προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά
εκπαίδευσης.
11. 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 στην προσφορά.

ΓΝΝΠ «΄Αγιος Παντελεήμων»
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
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ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»
ΔΙΑΣΤΑΣΗ
35Χ43
25,4Χ30,5
ΣΥΝΟΛΟ

DRΥSTAR DT 2B
DRΥSTAR DT 2B

