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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

Πάτρα : 23-08-2017

Αρ.Πρωτ.:25779

ΗΠΕΙΡΟΥ &∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Tµήµα :Oικονοµικό
Γρ.Προµηθειών
Πληροφορίες :∆.Κοκοβίκα
Τηλ.: 2610 - 227871
Fax: 2610 - 227853
e – mail :d.kokobika@agandreashosp.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΞΗΡΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.200,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών , σύµφωνα µε την αριθµ. 27ης/2017

απόφασης ∆Σ

µε

Α∆Α:7718146906Λ-231 προτίθεται να προβεί στην ανάθεση , µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο
διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών

“ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΜΕΡΑΣ ΞΗΡΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ “, προϋπολογισµού
6.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου φπα , µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιµής (η οποία δεν µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής
του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ)
Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως
αποστείλετε Υπεύθυνη ∆ήλωση,βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.
Προδιαγραφές
•

Καταγραφικό σύστηµα υψηλής ανάλυσης , σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για εκτύπωση
φιλµ στο φως της ηµέρας (DAYLIGHT), χωρίς χηµική επεξεργασία, κατάλληλο για σύνδεση CR.

•

Να διαθέτει δύο τροφοδότες φιλµ για ταυτόχρονη εκτύπωση.

•

Να τυπώνει στα παρακάτω µεγέθη και τύπους φιλµ:
1. 35x43cm (14”x17”) ακτινογραφίας
2. 28x35cm (11”x14”) ακτινογραφίας
3. 24x30cm (10”x12”) ακτινογραφίας
4. 18x14cm (8”x10”) ακτινογραφίας
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5. 24x30cm (10”x12”) ακτινογραφίας
6. 18x24cm ( 8”x10”) ακτινογραφίας
•

Να έχει υψηλή ανάλυση εκτύπωσης 500dpi, ώστε να καλύπτει και την εκτύπωση και εξετάσεων
ψηφιακής µαστογραφίας ανάλυσης 20pixel/mm.

•

∆υναµικότητα εκτύπωσης , τουλάχιστον 70φιλµ/ώρα στη διάσταση 14”x17”

•

Εσωτερική διαµόρφωση ≥ 14bits (διαβαθµίσεις του γκρι 16384).

•

Τα µεγέθη των εικόνων ανά φιλµ να κυµαίνονται από 1:1 έως 1:20 καθώς επίσης να υπάρχουν
και άλλα ελεύθερα προγραµµατιζόµενα όπως µικτά και µεγέθη .

•

Να τυπώνει µέσω δικτύου Ethernet TCP/IP.

•

Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο εκτύπωσης DICOM 3.0.

•

Να έχει την δυνατότητα ν συνδεθεί και µε άλλες διαγνωστικές µονάδες που διαθέτουν για
εκτύπωση DICOM 3.0

•

Να καταλαµβάνει µικρό χώρο. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος.

•

Να διαθέτει µνήµη RAM µεγάλης χωρητικότητας .Να αναφερθεί .

•

Να διαθέτει σκληρό δίσκο υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας , η οποία να αναφερθεί.

•

Να διαθέτει οθόνη επικοινωνίας µε το χρήστη . Προτιµητέα γλώσσα η Ελληνική.

•

Να διαθέτει λειτουργίες παραµετροποίησης και αναφοράς βλάβης µέσω ιστοσελίδας για την
αποµακρυσµένη διαχείριση και υποστήριξη .

•

Να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύµατος και οι συνθήκες λειτουργίας.

•

Εγγύηση δύο (2) έτη.

•

Προϋπολογισµός : 5.000,00€ + ΦΠΑ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές , µέχρι 31-08-2017 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 1:00 µµ,
στο γρ.Προµηθειών, 2ος όροφος στο Ταχυρυθµο κτίριο του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

, και να αναγράφεται

απαραιτήτως ο αριθµός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους , καθώς επίσης ο κωδικός CPV
του προϊοντος (όπου αυτός υπάρχει) , ο ΑΦΜ της εταιρείας , ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου
Τιµών της Ε.Π.Υ, όπου και θα γίνει το άνοιγµα των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης όπως
αυτή ορίσθηκε µε την αριθµ. 27ης/2017

απόφασης ∆Σ µε Α∆Α:7718146906Λ-231 .

Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει για ένα τρίµηνο.
Ο ∆ιοικητής

Θεόδωρος Σερεµέτης
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