ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ 2Ηπ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ»

ΠΡΟ A΄ ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΠΟ 21/06/2018 ΔΩ 27/06/2018
ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ ΤΛΙΚΩΝ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ
α) Υξύρςα ακςιμξποξρςαρίαπ για εμήλικεπ.
1. Να διαθέςξσμ ρήμαμρη CE. Να πληοξύμ ςα διεθμή standards. Να καςαςεθξύμ ςα ρυεςικά
πιρςξπξιηςικά.
2. Τξ σλικό ακςιμξποξρςαρίαπ, μξλσβδξύυξ ή άλλξσ ςύπξσ (μα αματεοθεί), θα ποέπει μα
εναρταλίζει ςη μέγιρςη ελαρςικόςηςα, εμώ παοάλληλα μα επιςσγυάμεςαι ςξ μικοόςεοξ
βάοξπ.
3. Ιρξδύμαμξ πάυξπ ακςιμξποξρςαρίαπ ςα 0,50mmPb.
4. Να
καςαςεθξύμ
πιρςξπξιηςικά
επιταμειακήπ
πσκμόςηςαπ
και
ιρξδύμαμηπ
απξοοξτηςικόςηςαπ ςχμ ακςιμξποξρςαςεσςικώμ σλικώμ.
5. Η ενχςεοική επιτάμεια μα είμαι επιρςοχμέμη με σλικό αμθεκςικό, μη απξοοξτηςικό,
εύκξλα καθαοιζόμεμξ.
6. Να είμαι εύκξλη η ποξραομξγή ρςξ ρώμα ςξσ υοήρςη με Velcro (ρκοαςπ) ή κλείρςοξ για
γοήγξοη ςξπξθέςηρη και αταίοερη.

β) Απξρςειοωμέμα γάμςια ακςιμξποξρςαρίαπ.
1. Να διαθέςξσμ ρήμαμρη CE. Να πληοξύμ ςα διεθμή standards. Να καςαςεθξύμ ςα ρυεςικά
πιρςξπξιηςικά.
2. Να είμαι καςαρκεσαρμέμα και ελεγμέμα ρύμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ EN 421, EN 4551:2000, EN 455-2:2009, EN 455-3:2006, EN 374-2 και ρύμτχμα με ςημ ξδηγία «Μέρα
αςξμικήπ ποξρςαρίαπ» 89/686/ΕΟΚ.
3. Να είμαι απξρςειοχμέμα, μίαπ υοήρεχπ, για ποξρςαρία ςχμ υεοιώμ από ακςιμξβξλία
RONTGEN, καςαρκεσαρμέμα από τσρικό ελαρςικό.
4. Με μόλσβδξ ή παοάγχγα μξλύβδξσ.
5. Χχοίπ πξύδοα.
6. Να είμαι αμαςξμικξύ ρυήμαςξπ με άοιρςη εταομξγή και μα διαθέςξσμ ραγοέ επιτάμεια
και ρχρςή στή.
7. Να διαθέςξσμ έμδεινη για ςημ διάκοιρη ςξσ δενιξύ από ςξ αοιρςεοό γάμςι ςόρξ ρςξ
ερχςεοικό ςξσ τακέλξσ όρξ και ρςη μαμρέςα ςξσπ.
8. Η ρσρκεσαρία μα είμαι αρταλήπ και αμθεκςική, ώρςε μα ποξτσλάρρει ςα γάμςια από
επιμξλύμρειπ.
9. Να διαςίθεςαι ρε μεγέθη small, medium, large, extra large. Με ςημ ποξρτξοά μα
ποξρκξμίζξμςαι και δείγμαςα για ςημ εσκξλόςεοη επιλξγή ςξσ μεγέθξσπ.
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γ) Γάμςια ακςιμξποξρςαρίαπ πξλλαπλώμ χοήρεωμ.
1. Να διαθέςξσμ ρήμαμρη CE. Να πληοξύμ ςα διεθμή standards. Να καςαςεθξύμ ςα ρυεςικά
πιρςξπξιηςικά.
2. Τξ σλικό ακςιμξποξρςαρίαπ, μξλσβδξύυξ ή άλλξσ ςύπξσ (μα αματεοθεί), θα ποέπει μα
εναρταλίζει ςη μέγιρςη ελαρςικόςηςα, εμώ παοάλληλα μα επιςσγυάμεςαι ςξ μικοόςεοξ
βάοξπ.
3. Ιρξδύμαμξ πάυξπ ακςιμξποξρςαρίαπ ςα 0,50mmPb.
4. Να
καςαςεθξύμ
πιρςξπξιηςικά
επιταμειακήπ
πσκμόςηςαπ
και
ιρξδύμαμηπ
απξοοξτηςικόςηςαπ ςχμ ακςιμξποξρςαςεσςικώμ σλικώμ.
5. Η ενχςεοική επιτάμεια μα είμαι επιρςοχμέμη με σλικό αμθεκςικό, μη απξοοξτηςικό,
εύκξλα καθαοιζόμεμξ.

γ) Σοξχήλαςη βάρη ρςήοινηπ ακςιμξλξγικήπ καρέςαπ.
1. Τοξυήλαςη ρςαθεοή και ρσμπαγήπ καςαρκεσή, με ςέρρεοιπ οόδεπ, πεοιρςοετόμεμεπ με
τοέμξ.
2. Να διαθέςει ρςύλξ με οσθμιζόμεμξ ύφξπ και μποάςρξ με οσθμιζόμεμξ εύοξπ.
3. Υπξδξυέαπ καςάλληλξπ για όλξσπ ςξσπ αμιυμεσςέπ και όλεπ ςιπ καρέςεπ, CR ή αμαλξγικέπ,
με διαρςάρειπ από 20 x 25 έχπ 35 x 43 cm.
4. Να σπάουει δσμαςόςηςα πεοιρςοξτήπ ςξσ σπξδξυέα ςηπ καρέςαπ γύοχ από ςξ επίπεδό ςηπ.
Επίρηπ η καρέςα μα μπξοεί μα κιμείςαι γύοχ από ςξμ σπξδξυέα ςηπ. Όλξι ξι δσμαςξί
ποξραμαςξλιρμξί (πεοιρςοξτέπ και κιμήρειπ) ςξσ ρσρςήμαςξπ θα ανιξλξγηθξύμ.

ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ρσμμεςέυξμςεπ σπξυοεχςικά ποέπει μα διαθέςξσμ όλεπ ςιπ απαιςξύμεμεπ πιρςξπξιήρειπ.
2. Ο ποξμηθεσςήπ θα ποέπει μα έοθει ρε ρσμεμμόηρη με ςξμ σπεύθσμξ ςξσ ςμήμαςξπ ποξπ
σπόδεινη ςχμ μεγεθώμ.
3. Απαοαίςηςη ποξϋπόθερη είμαι η ρύμςανη τύλλξσ ρσμμόοτχρηπ ρε πλήοη αμςαπόκοιρη με
ςιπ ςευμικέπ παοαπξμπέπ ρςα ςευμικά τσλλάδια και έμςσπα ςξσ καςαρκεσαρςικξύ ξίκξσ για
ςεκμηοίχρη.
4. Εγγύηρη: ςξσλάυιρςξμ δύξ έςη (2) έςη.
Σσχόμ παοαςηοήρειπ μα ρςαλξύμ ρςξ Σμήμα Ποξμηθειώμ:
Α) ςαυσδοξμικώπ ρςη Δ/μρη : Σσμς/υξσ Κεταλξπξύλξσ 17, 83100, Σάμξπ ή
Β) Fax : 22730-28968 ή
Γ) Ηλεκςοξμική Δ/μρη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: παοαςηοήρειπ για ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ)
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