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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΣΩΝ ΟΚΣΩ (8) ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΓΙΑΛΔΙΠΣΟΤ 

ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ (UPS) ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΗ 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ) 

 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 
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1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – 

Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Τελ ππ’ αξηζ. πξση. ΔΞΔ 7622/14-04-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εηήζηαο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ρσξίο αληαιιαθηηθά, ησλ νθηώ (8) ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηνπ παξνρήο 

ειεθηξηθήο ηζρύνο (ups): α) δπν (2) 60KVA έθαζην, ηύπνπ SOCOMEC MASTERSYS ηεο 

Ογθνινγηθήο Μνλάδαο β) Δλόο (1) 80KVa, ηύπνπ EMERSON CHLORIDE EDP 90/800 ηνπ 

θεληξηθνύ θηηξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη  γ) σο γ1. έλα (1) 15KVA ηύπνπ POWERSCALE, γ2. έλα 

(1) 10KVA ηύπνπ SOCOMEC DIGYS γ3. έλα (1) 6KVA ΤΥΠΟΥ LIEBERT GXT, γ4. (1) 3KVA 

ηύπνπ ACCULINE TNPLUS θαη γ5. έλα (1) 2KVA ηύπνπ TESCOM LEO ηνπ ηκήκαηνο 

πιεξνθνξηθήο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη),  πηζαλήο δαπάλεο € 3.150,00 πιένλ Φ.Π.Α (€3.906,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην εηήζια πποληπηική ζςνηήπηζη συπίρ 

ανηαλλακηικά, ηυν οκηώ (8) ζςζηημάηυν αδιάλειπηος παποσήρ ηλεκηπικήρ ιζσύορ (ups). 

 

Πιθανή δαπάνη € 3.150,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 3.906,00 ζςμπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνύζεο. 

  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οι πποζθοπέρ θα γίνονηαι δεκηέρ ζε ηλεκηπονική μοπθή μέζυ ηηρ πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έυρ ηην Παπαζκεςή 27/05/2022 και ώπα 14:00, ενώ θα καηαηεθούν και ζε 

ένηςπη μοπθή μεηά ηην ηλεκηπονική ςποβολή ηοςρ ζηο iSupplies, έυρ ηιρ 12:00 μ.μ. ηηρ επομένηρ 

επγάζιμηρ ημέπαρ, ήηοι ηην Γεςηέπα 30/05/2022, ζηο Ππυηόκολλο ζηη Γπαμμαηεία ηος 

Νοζοκομείος ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα ζηοισεία 

ηηρ ππόζκληζηρ.   

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ.  

javascript:open_links('697208,670995')


ΑΔΑ: Ψ63346906Ε-ΜΛΖ



  

3 

 

Η πξνζθνξά ζα γίλεη δεθηή, εθόζνλ πιεξνί ην άξζξν 1 ηεο παξνύζεο θαη δελ ππεξβαίλεη ηελ πηζαλή 

δαπάλε. 

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

 

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην ςποβολή 

ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απόθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Τηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 Σε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.   

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην 

θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα 

θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή 

Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε 
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λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

                 

      

           

         

           

    Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

TEXNIKΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΙ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΣΩΝ ΟΚΣΩ (8) ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΓΙΑΛΔΙΠΣΟΤ ΠΑΡΟΥΗ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ (UPS): Α) ΓΤΟ (2) 60KVA ΔΚΑΣΟ, ΣΤΠΟΤ SOCOMEC 

MASTERSYS ΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Β) ΔΝΟ (1) 80KVA, ΣΤΠΟΤ EMERSON 

CHLORIDE EDP90/800 ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Γ) ΔΝΑ (1) 

15KVA ΣΤΠΟΤ POWERSCALE, ΔΝΑ (1) 10KVA ΣΤΠΟΤ SOCOMEC DIGYS ΔΝΑ (1) 6KVA 

ΣΤΠΟΤ LIEBERT GXT, (1) 3KVA ΣΤΠΟΤ ACCULINE TNPLUS ΚΑΙ ΔΝΑ (1) 2KVA 

ΣΤΠΟΤ TESCOM LEO ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.   

 

 Σηελ Αζήλα ζήκεξα 06/04/2022 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ρσξίο αληαιιαθηηθά, ησλ νθηώ (8) ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηνπ παξνρήο 

ειεθηξηθήο ηζρύνο (UPS) : α) δύν (2) 60KVA έθαζην, ηύπνπ SOCOMEC MASTERSYS ηεο 

Ογθνινγηθήο Μνλάδαο β) ελόο (1) 80KVA, ηύπνπ EMERSON CHLORIDE EDP90/800 ηνπ θεληξηθνύ 

θηηξίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γ) έλα (1) 15KVA ηύπνπ POWERSCALE, έλα (1) 10KVA ηύπνπ 

SOCOMEC DIGYS, έλα (1) 6KVA ηύπνπ LIEBERT GXT, έλα (1) 3KVA ηύπνπ ACCULINE TNPLUS 

θαη έλα (1) 2KVA ηύπνπ TESCOM LEO ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. πξση: 6961/01-04-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηειείηαη από ηνπο:  

 

 1. Τζνπθάην Τξηαληάθπιιν  Μεραλνιόγν Μεραληθό Τ.Δ. 

 2. Γεσξγόπνπιν Μηραήι        Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Τ.Δ.  

 3. Ναζόπνπιν Ισάλλε        Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Τ.Δ. 

 

 Αλαιπηηθόηεξα ν ζθνπόο ηνπ έξγνπ: 

 

Α. ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΓΙΑΛΔΙΠΣΟΤ 

ΠΑΡΟΥΗ ΡΔΤΜΑΣΟ (UPS) 

1. Οπηηθόο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

2. Τερληθόο Καζαξηζκόο UPS.  

3. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ςύμεο.  

4. Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαη ζθίμηκν απηώλ.  

5. Οπηηθόο έιεγρνο ζπζζσξεπηώλ.  

6. Έιεγρνο ηάζεο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ (DC Bus).  

7. Έιεγρνο ξεύκαηνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ.  

8. Έιεγρνο ζπλδέζεσλ κπαηαξηώλ. 

9. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο κπαηαξηώλ. 

10. Έιεγρνο ηθαλόηεηαο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο. 

11. Έιεγρνο ηάζεο εηζόδνπ                     L1, (L2,L3 ), N.  
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12. Έιεγρνο ηάζεο εμόδνπ                       L1, (L2,L3 ), N.  

13. Έιεγρνο ξεύκαηνο εηζόδνπ              L1, (L2,L3 ), N.  

14. Έιεγρνο ξεύκαηνο εμόδνπ                L1, (L2,L3 ), N.  

15. Έιεγρνο κεηαγσγήο από UPS ζε BY-PASS θαη αληίζηξνθα.  

16. Έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο δηαθνπηώλ.  

17. Έιεγρνο ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη control.  

18. Έιεγρνο ησλ Test Points (όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα).  

19. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ θαη alarm.  

20. Γνθηκή δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Η.  

21. Δθθόξηηζε ζπζζσξεπηώλ θαη επαλαθόξηηζε. 

22. Έιεγρνο ηζηνξηθνύ θαηαγξαθώλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο, αλαθνξώλ θαη ζθαικάησλ.  

23. Παξάδνζε δειηίνπ ζπληήξεζεο UPS κε πιήξε αλαθνξά ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηειέζηεθαλ 

θαη ηπρόλ ειιείςεηο πνπ δηαπηζηώζεθαλ.  

 

Β. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ / ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Σηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1. Πεξηνδηθή ζπληήξεζε, έιεγρν θαη θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ δύο (2) θοπέρ εηεζίσο, 

ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο. 

2. Γυπεάν απεπιόπιζηορ απιθμόρ επιζκέτευν πνπ ηπρόλ απαηηεζνύλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ελδερόκελεο βιάβεο. Η ρξέσζε γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε θιήζε ηερληθήο εμππεξέηεζεο, ζα ηηκνινγείηαη μερσξηζηά. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηα θνξηία ζα κεηαθέξνληαη από ην UPS ζην δίθηπν ηεο 

ΓΔΗ ρσξίο δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο ζηηο θαηαλαιώζεηο. 

4. Γσξεάλ εθαξκνγή επί ηνπ κεραλήκαηνο ελδερόκελσλ ηερληθώλ βειηηώζεσλ πνπ ζα 

εκθαληζηνύλ κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ. 

5. Απόκπιζη καηά πποηεπαιόηηηα ενηόρ ηπιών (3) υπών ζε κλήζη ηεσνικήρ 

εξςπηπέηηζηρ (βλάβη). (7 ημέπερ/εβδομάδα,365 ημέπερ/σπόνο). 

6. Πιήξεο 24υπη ηηλεθυνική ςποζηήπιξη. 

7. Δκηύπυζη απσείος καηαγπαθών. 

 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ / ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Ο ςποτήθιορ ανάδοσορ ηος έπγος θα ππέπει να ηηπεί ζύζηημα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ 

ISO ζςναθέρ με ηο ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού. 

2. Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο (επί ποινή αποκλειζμού) 

λα θαηαζέζνπλ πηζηνπνηεηηθά από ηνπο νίθνπο θαηαζθεπήο ησλ UPS πνπ λα αλαθέξνπλ όηη 

απνηεινύλ  επίζεκν αληηπξόζσπν ζηελ Διιάδα.  
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3. Δπίζεο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο (επί ποινή 

αποκλειζμού) λα θαηαζέζνπλ βεβαηώζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπο, από 

ηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ησλ UPS ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο UPS.  

4. Τέινο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ ζα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο (επί ποινή 

αποκλειζμού) λα θαηαζέζνπλ Τηκνθαηάινγν θπξηνηέξσλ αληαιιαθηηθώλ ν νπνίνο ζα έρεη 

ηζρύ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο. 

5. Απαπαίηηηη η καηάθεζη θύλλος ζςμμόπθυζηρ ζε ζσέζη με όλερ ηιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ (επί ποινή αποκλειζμού). 

6. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίζεη ώζηε όιεο νη 

εξγαζίεο λα ιάβνπλ ρώξα ρσξίο ηελ πξόθιεζε αλαζηάησζεο θαη πξνβιεκάησλ ζηνπο 

ππόινηπνπο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7. Θα πξέπεη όιεο νη εξγαζίεο λα εθηεινύληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ κέζσλ αζθαιείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θαη’ επέθηαζε πξόθιεζεο 

αλαζηάησζεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ.  

8. Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα 

θαηά λόκν αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ από αηπρήκαηα γηα ηα 

νπνία θέξεη αθέξαηα ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε.  

9. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηνπο λόκνπο, δηαηάγκαηα, 

νδεγίεο θαη γεληθά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνύο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο κε έκπεηξν πξνζσπηθό, ηνπ νπνίνπ είλαη 

ν απνθιεηζηηθόο εξγνδόηεο θαη ν κόλνο ππεύζπλνο έλαληη παληόο ηξίηνπ γηα ηελ αθξηβή 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Οη θάζε είδνπο θαηαβνιέο πξνο ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία γηα όιν ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ βαξύλνπλ ηνλ ίδην. 

11. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη κε δηθή ηνπ επζύλε θαη δαπάλε, θάζε κέηξν 

απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε, έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

H πποϋπολογιζθείζα δαπάνη για ηην εηήζια πποληπηική ζςνηήπηζη, συπίρ ανηαλλακηικά, 

ηυν οκηώ (8) ζςζηημάηυν αδιάλειπηος παποσήρ ηλεκηπικήρ ιζσύορ (UPS) : α) δύο (2) 60KVA 

έκαζηο, ηύπος SOCOMEC MASTERSYS ηηρ Ογκολογικήρ Μονάδαρ β) ενόρ (1) 80KVA, 

ηύπος EMERSON CHLORIDE EDP90/800 ηος κενηπικού κηιπίος ηος Νοζοκομείος και γ) ένα 

(1) 15KVA ηύπος POWERSCALE, ένα (1) 10KVA ηύπος SOCOMEC DIGYS, ένα (1) 6KVA 

ηύπος LIEBERT GXT, ένα (1) 3KVA ηύπος ACCULINE TNPLUS και ένα (1) 2KVA ηύπος 

TESCOM LEO ηος ημήμαηορ πληποθοπικήρ ανέπσεηαι ζε € 3.150,00 πλέον ΦΠΑ (€ 3.906,00 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ).   
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 Οι πποζθοπέρ θα δοθούν ζύμθυνα με ηον παπακάηυ πίνακα: 

Α/Α Περιγραφή είδουσ / εργαςίασ Μ.Μ. Ποςότητα Τιμή 
Μονάδασ 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

Σφνολο        
(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

1 

Ετήςια προληπτική ςυντήρηςη, χωρίσ 
ανταλλακτικά, των ζξι (8) ςυςτημάτων 
αδιαλείπτου παροχήσ ηλεκτρικήσ ιςχφοσ 
(UPS) : α) δφο (2) 60KVA ζκαςτο, τφπου 
SOCOMEC MASTERSYS τησ Ογκολογικήσ 
Μονάδασ β) ενόσ (1) 80KVA, τφπου 
EMERSON CHLORIDE EDP90/800 του 
κεντρικοφ κτιρίου του Νοςοκομείου και γ) 
ζνα (1) 15KVA τφπου POWERSCALE, ζνα (1) 
10KVA τφπου SOCOMEC DIGYS, ζνα (1) 
6KVA τφπου LIEBERT GXT, ζνα (1) 3KVA 
τφπου ACCULINE TNPLUS και ζνα (1) 2KVA 
τφπου TESCOM LEO του τμήματοσ 
πληροφορικήσ.                       CPV 50532000   
K.A.E. 0879 
Κωδ. Είδους: 26 90002 006 000003 

τεμ 1 €3.150,00 €3.150,00 

Γενικό Σφνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%): € 3.150,00 

ΦΠΑ 24%:    €756,00 

Γενικό Σφνολο (με ΦΠΑ 24%): 3.906,00 
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