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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ (  CPV:30197643-5)  - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  )   (  CPV:30199300-2)  

      Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την άρτια 

διεξαγωγή του επικείμενου Διαγωνισμού προμήθειας φωτοτυπικού – μηχανογραφικού 

χαρτιού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση 

τις τεχνικές προδιαγραφές. 

      Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης 

την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου :

www.limnoshospital.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 18-01-2016

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 22-01-2016

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το 

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από 

τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και εισηγήσεις 

τους  καθώς  και  να  ζητήσουν  διευκρινίσεις  στο  αναγραφόμενο  e-mail  και  fax της 

υπηρεσίας.

                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.

                                                Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΥΠΟΛΙΑ

Συνημμένα: Tεχνικές Προδιαγραφές                                                                         

http://www.limnoshospital.gr/


ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ MΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

α.  Να είναι  απαλλαγμένο από άχυρο,  δηλαδή κομμάτια  χαρτιού και  χνούδι.  Οι  τρύπες 

οδήγησης του τράκτορα να είναι σωστά ανοιγμένες και χωρίς προεξοχές. Στην περίπτωση 

πολλαπλών φύλων  θα πρέπει το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο φύλο να είναι σωστά 

συνδεδεμένο  με  το  πρώτο φύλο.  Κατά τη  διάρκεια  της  μεταφοράς  τους  δεν  πρέπει  να 

διαχωρίζονται.
β. Το χαρτί να είναι χρώματος λευκού (όπου δεν καθορίζεται).
γ. Άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικής

παρτίδας.
. Οι παραγγελίες και οι παραδόσεις θα εκτελούνται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου. 
ε. Να αναγράφεται απαραίτητα ο κατασκευαστικός οίκος.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1  Το  χαρτί  για  προμήθεια  να  είναι  κατάλληλο  για  την  απ'  ευθείας  φωτοεκτύπωση  του 

πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.

2 Να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης (σε χώρο χωρίς υγρασία), 

κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.

3 Να  παραδίδεται  σε  ορθογωνισμένα  φύλλα  διαστάσεων  21,0x29,7cm(A4)  και 

29,7x42,0cm(A3). 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Σύνθεση πολτού: 100% χημικός, με ανοχή -5

2. Περιεκτικότητα σε τέφρα: 15% μέγιστο

3. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 4,7± 0,9%

4. Μάζα: 80g/m2 ± 4%

5. Πάχος: 100 ± 10μm

6. Κοπή: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή

7. Αντοχή στο χνούδιασμα: Ελάχιστη 1,2m/s για το μοντέλο τύπου εκκρεμές και 2,4m/s για 

το ηλεκτρικό μοντέλο

8. Επιφανειακή ηλεκτροστατική αντίσταση:108 – 1011 e.

9. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85%

10. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 15%



11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen: 230±100ml/min

12. Διεύθυνση μηχανής: για τα φύλλα Α4 παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση και για 

τα φύλλα Α3 παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 

φύλλων, ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σχισμένα ή ελαττωματικά φύλλα 

(φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού).

2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο 

χαρτί)  για  την  προφύλαξη  του  φωτοαντιγραφικού  χαρτιού  από  την  υγρασία  του 

περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Στο περιτύλιγμα  κάθε  δεσμίδας  πρέπει  να  αναγράφονται  κατά  τρόπο ευκρινή  και 

ανεξίτηλο:

1. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή

2. Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3, Α4 και Β4)

3. Ο αριθμός τους

4. Η μάζα (g/m2)

5. Η ένδειξη (βέλος) για τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στο μηχάνημα

Στο εξωτερικό κιβώτιο πρέπει να αναγράφονται εκτός από τις διαστάσεις των φύλλων 

και τα

ακόλουθα:

1. Το είδος του χαρτιού

2. Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή


