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ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΠΡΟΚΛΖΖ   ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΔΣΖΗΑ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ: Α) ΔΠΣΑ (7) ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΕΔΤΓΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΣΩΝ  ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ ΜΔΣΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΩΝ ΣΟΤ 

ΚΑΗ Β)  ΓΤΟ (2) ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΜΔΖ ΣΑΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΜΔ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΗ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΔΗ ΚΑΗ ΗΥΤΔΗ) 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

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.»  
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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. 

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 6413/30-03-2022 Οξζή Δπαλάιεςε Απόθαζεο Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκόηεηα θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδόρνπ εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ: α) επηά (7) ειεθηξνπαξαγσγώλ 

δεπγώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθώλ θαη ησλ 

πηλάθσλ κεηαγσγήο θαη απηνκαηηζκώλ ηνπο θαη β)  δύν (2) ππνζηαζκώλ κέζεο ηάζεο ηνπ 

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

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο € 3.848,00 πιένλ Φ.Π.Α (€4.771,52 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ»  

 

ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά γηα ηελ εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ: α) επηά 

(7) ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  αλαισζίκσλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη ησλ πηλάθσλ κεηαγσγήο θαη απηνκαηηζκώλ ηνπο θαη β) δύν (2) 

ππνζηαζκώλ κέζεο ηάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Πηζαλή δαπάλε € 3.848,00 πιένλ Φ.Π.Α ή € 4.771,52 ζπκπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ 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.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έσο ηελ Γεπηέξα 11/07/2022 θαη ώξα 14:00, ελώ ζα θαηαηεζνύλ θαη ζε 

έληππε κνξθή κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην iSupplies, έσο ηηο 12:00 κ.κ. ηεο 

επνκέλεο εξγάζηκεο εκέξαο, ήηνη ηελ Σξίηε 12/07/2022, ζην Πξσηόθνιιν ζηε Γξακκαηεία 
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ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα 

ζηνηρεία ηεο πξόζθιεζεο.   

 

 

 

2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

ηηκήο.  

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 ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, 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 κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπ 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.
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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 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 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΣΖΗΑ  ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΩΝ Α) ΣΩΝ 

ΔΠΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΔΤΓΩΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΣΩΝ 

ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΗΝΑΚΩΝ ΜΔΣΑΓΩΓΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΩΝ ΣΟΤ Β) ΓΤΟ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ  ΜΔΖ ΣΑΖ (Τ/ Μ.Σ.) ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 τθν Ακινα ςιμερα 22-03-2022 ςυνεδρίαςε θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ ετιςιασ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ διάρκειασ των Α) επτά (7) 
θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν του Νοςοκομείου ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλωςίμων και των 
πινάκων μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν τουσ Β) δφο (2) Τποςτακμϊν Μζςθσ Σάςθσ (Κεντρικοφ 
Κτιρίου και Ογκολογικισ Μονάδασ) του Νοςοκομείου, θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 
πρωτ: 5429-14/03/2022 απόφαςθ του Διοικθτοφ του Νοςοκομείου και αποτελείται από τουσ:  
 
 1. Σςουκάτο Σριαντάφυλλο  Μθχανολόγο Μθχανικό Σ.Ε. 
 2. Γεωργόπουλο Μιχαιλ       Θλεκτρολόγο Μθχανικό Σ.Ε.  
 3. Ναςόπουλο Ιωάννθ      Θλεκτρολόγο Μθχανικό Σ.Ε. 
 
Α. ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ ΕΠΣΑ ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΕΤΓΩΝ. 
 Θ ςυντιρθςθ των επτά (7) θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν, κακϊσ και των πεδίων μεταγωγισ και 
αυτοματιςμϊν τουσ, κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ φάςεισ και εργαςίεσ:  
 
1. Μία άπαξ γενικι ςυντιρθςθ των επτά (7) θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν με τισ ακόλουκεσ 

εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και ελζγχου ανά θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ: 

 Αντικατάςταςθ ελαίου, φίλτρων ελαίου, φίλτρων πετρελαίου, φίλτρων αζρα, 
αντιψυκτικοφ υγροφ,  και  ςυςςωρευτϊν όπωσ ποςοτικά περιγράφονται παρακάτω.  

 Αντικατάςταςθ ιμάντων όπου απαιτείται (τθν απαίτθςθ κα κακορίηει θ Σεχνικι Τπθρεςία)   

 Αντικατάςταςθ κολάρων νεροφ όπου απαιτείται (τθν απαίτθςθ κα κακορίηει θ Σεχνικι 
Τπθρεςία) 

 Ζλεγχοσ λειτουργίασ μίηασ, δυναμό 

 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ προκζρμανςθσ νεροφ 

 Ζλεγχοσ διακζνων βαλβίδων 

 Ζλεγχοσ μόνωςθσ βοθκθτικϊν και κυρίων τυλιγμάτων γεννιτριασ 

 Ζλεγχοσ ανορκωτικισ διάταξθσ γεννιτριασ  

 Ζλεγχοσ αυτοματιςμοφ Θ/Η 

 Κακαριςμόσ Θ/Η 
 
2. Ζντεκα (11) μθνιαίεσ επικεωριςεισ προσ ζλεγχο των Θ/Η για τθν διαπίςτωςθ λειτουργικϊν 

ανωμαλιϊν και τθν πρόλθψθ βλαβϊν κατά τισ οποίεσ κα πραγματοποιοφνται μθνιαίωσ οι 
κάτωκι εργαςίεσ: 
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ τθσ προκζρμανςθσ νεροφ 
 Ζλεγχοσ κατάςταςθσ ςυςςωρευτϊν 
 Ζλεγχοσ διαρροισ πετρελαίου, λαδιοφ, νεροφ 
 Ζλεγχοσ ςυνδζςεων θλεκτρολογικισ καλωδίωςθσ πετρελαιοκινθτιρα 
 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν μζςω του ρεφματοσ από ΔΕΘ 
 Ενεργοποίθςθ των Θ/Η από διακοπι ρεφματοσ (test) 
 Ζλεγχοσ ομαλοφσ παφςθσ λειτουργίασ 
 Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ διαχείριςθσ του Θ/Η 
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 Ζλεγχοσ των διακοπτϊν ιςχφοσ των πεδίων παραλλθλιςμοφ των γεννθτριϊν 
 Ζλεγχοσ των μεταγωγικϊν διακοπτϊν ΔΕΘ – Θ/Η 

 
3. Μια άπαξ γενικι ςυντιρθςθ των πεδίων μεταγωγισ και των αυτοματιςμϊν, των επτά (7) 

θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν, που κα περιλαμβάνει:  

  Κακαριςμόσ του χϊρου των πινάκων μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν 

  Λειτουργικζσ δοκιμζσ των πινάκων μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν 

  Μθχανικζσ και θλεκτρικζσ δοκιμζσ όλων των διακοπτικϊν μζςων προςταςίασ  και 
λειτουργίασ των πινάκων μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν 

  Κακαριςμόσ επαφϊν όλων των διακοπτικϊν μζςων προςταςίασ και λειτουργίασ των 
πινάκων μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν 

  Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ των αυτοματιςμϊν κακϊσ και των εξαρτθμάτων τουσ  

  υςφίξεισ επαφϊν. 

  Ζλεγχοι καλωδιϊςεων για τυχόν φκορζσ των πινάκων μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν 

  Λοιποί οπτικοί ζλεγχοι 
 
4. Σζςςερισ τριμθνιαίεσ επιςκζψεισ προσ ζλεγχο των πινάκων μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν των 

τεςςάρων θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν για τθν διαπίςτωςθ λειτουργικϊν ανωμαλιϊν και τθν 
πρόλθψθ βλαβϊν 
 

5. Μία επίςκεψθ τθν θμζρα τθσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ του Τποςτακμοφ τθσ Μζςθσ Σάςθσ του 
Νοςοκομείου για αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που πικανόν προκφψουν κατά τθν λειτουργία 
των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν με φορτίο. 

 
 τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ τθσ ςυντθριτριασ εταιρείασ περιλαμβάνεται:  

 Άμεςθ αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτα ανωτζρω τμιματα των Θ/Η κακϊσ και ςτα πεδία 
μεταγωγισ και αυτοματιςμοφ κακ’ όλο το εικοςιτετράωρο. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ 
επί βλάβθσ δεν κα ξεπερνάει τισ δφο (2) ϊρεσ από τθν ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ 
ςτθν ςυντθριτρια εταιρεία.  

 Κάκε εργαςία που κα εκτελείται είτε προλθπτικά είτε κατά τθν διόρκωςθ κάποιασ βλάβθσ. 
Ο ςυντθρθτισ δεν κα ζχει δικαίωμα πρόςκετθσ αμοιβισ κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ για οιονδιποτε εργαςία που κα εκτελεί ςτα Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ και ςτουσ 
πίνακεσ μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν τουσ.  

 Θ άμεςθ προμικεια διαφόρων υλικϊν που κα χρειαςτοφν για τθν αποκατάςταςθ 
παρουςιαηόμενου προβλιματοσ ςτα Θ/Η κακϊσ και ςτα πεδία μεταγωγισ και 
αυτοματιςμϊν 

 Θ παρουςία εξειδικευμζνου προςωπικοφ για τθν υποςτιριξθ προγραμματιςμζνων 
διακοπϊν τθσ θλεκτροδότθςθσ του Νοςοκομείου π.χ. ςε περίπτωςθ ςυντιρθςθσ του 
Τποςτακμοφ. Οι θμζρεσ και οι ϊρεσ για αυτζσ τισ προγραμματιςμζνεσ διακοπζσ τθσ 
θλεκτροδότθςθσ του Νοςοκομείου κα κακορίηονται από τθν Σεχνικι Τπθρεςία και κα 
ενθμερϊνεται θ ςυντθριτρια εταιρεία.   

 Θ ενεργοποίθςθ των Θ/Η ςε όλεσ τουσ τισ λειτουργίεσ π.χ. παραλλθλιςμόσ μετά από 
κάκε επζμβαςθ ι προλθπτικι ςυντιρθςθ.    

 τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ τθσ ςυντθριτριασ εταιρείασ περιλαμβάνονται όλα τα 
αναλϊςιμα ανταλλακτικά των Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά 
τθν ετιςια προλθπτικι ςυντιρθςθ όπωσ περιγράφονται ποςοτικά παρακάτω. Δεν 
περιλαμβάνεται θ αξία όλων των φκαρμζνων υλικϊν ι των μθ αναλϊςιμων 
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ανταλλακτικϊν, που τυχόν κα χρειαςτοφν κατά τθν ετιςια προλθπτικι ςυντιρθςθ ι κατά 
τθν διόρκωςθ κάποιασ βλάβθσ.  

 
6. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 Θ ςυντθριτρια εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να παραδίδει τεχνικό δελτίο το οποίο κα 
περιλαμβάνει τυχόν παρατθριςεισ για τθν λειτουργία των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν 
των αυτοματιςμϊν και των πεδίων μεταγωγισ τουσ. Σο τεχνικό δελτίο κα παραδίδεται 
ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου. Σο τεχνικό δελτίο κα περιλαμβάνει όλουσ τουσ 
ελζγχουσ και τισ εργαςίεσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα προδιαγραφι.  

 Σο ςυνεργείο ςυντιρθςθσ κα πρζπει να απαρτίηεται από αδειοφχουσ θλεκτροτεχνίτεσ και 
μθχανοτεχνίτεσ οι οποίοι κα είναι υπό τθν επίβλεψθ θλεκτρολόγου ι μθχανολόγου 
μθχανικοφ μζλοσ ΣΕΕ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτο διαγωνιςμό 
επικυρωμζνα  αντίγραφα αυτϊν των αδειϊν, και τα ονόματα των θλεκτροτεχνιτϊν και 
μθχανοτεχνιτϊν κακϊσ και του επιβλζποντοσ μθχανικοφ  που κα ςυντθροφν τα 
θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ τουσ αυτοματιςμοφσ και τα πεδία μεταγωγισ τουσ. Σο ςφνολο 
των θλεκτροτεχνιτϊν και μθχανοτεχνιτϊν του ςυντθρθτοφ κα πρζπει να είναι κατϋ 
ελάχιςτο ζξι (6) άτομα. 

 Αν ο ςυντθρθτισ κλθκεί και δεν εμφανιςτεί για τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ ι φκοράσ των 
θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν των αυτοματιςμϊν και των πεδίων μεταγωγισ τουσ, μζςα ςτα 
χρονικά όρια που κακορίηονται ςτθν παροφςα, ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Νοςοκομείου 
δικαιοφται να ανακζςει τθν ςυντιρθςθ των Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν ςε άλλο 
ςυντθρθτι διακόπτοντασ τθν ςυνεργαςία με τον προθγοφμενο. Ομοίωσ ιςχφει και αν 
κλθκεί για προγραμματιςμζνθ διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ του Νοςοκομείου και δεν 
ανταποκρικεί.  

 Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει υποχρεωτικά να διακζτουν μόνιμο προςωπικό για τθν 
ςυντιρθςθ των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν των αυτοματιςμϊν και των πεδίων μεταγωγισ 
τουσ. Θ μόνιμθ εργαςιακι ςχζςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ με τθν επιχείρθςθ του 
ςυντθρθτοφ και θ ειδικότθτά τουσ κα αποδεικνφεται με νόμιμα παραςτατικά ςτοιχεία. 
Τποχρεωτικά οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα υποβάλουν κατάςταςθ του 
προςωπικοφ αυτοφ κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ.  

 Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν ςτθν προςφορά τουσ το πρόςωπο 
που κα είναι υπεφκυνο επικοινωνίασ μεταξφ τθσ εταιρείασ τουσ και του Νοςοκομείου για 
τθν επίλυςθ τεχνικϊν κεμάτων, και τθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ – αναγγελίασ βλαβϊν 
κακ’ όλο το 24ωρο. 

 Θ ςυντιρθςθ των θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν των αυτοματιςμϊν και των πεδίων 
μεταγωγισ τουσ κα εκτελείται οποιαδιποτε μζρα και ϊρα κακορίηει το Νοςοκομείο. Ο 
κακοριςμόσ τθσ θμζρασ και τθσ ϊρασ κα αποφαςίηεται από τθν  Σεχνικι Τπθρεςία του 
Νοςοκομείου και κα ενθμερϊνεται ο ςυντθρθτισ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να προςκομίςουν δικαιολογθτικά απόδειξθσ 
τθσ εμπειρίασ τουσ ςε ζργα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ Θλεκτροπαραγωγϊν Ηευγϊν 
παρόμοιασ θλεκτρικισ ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν, με αυτά που περιγράφονται ςτθν 
παροφςα προδιαγραφι, ςε Νοςοκομεία.  

 τισ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων  ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να αναφζρεται θ χϊρα 
προζλευςθσ των ανταλλακτικϊν και ο τφποσ αυτϊν. Σα ανταλλακτικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ ι ςε κάποια ενδεχόμενθ βλάβθ 
κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι όμοια με αυτά που ζχουν τα Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ 
του Νοςοκομείου. 
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ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

 
 Θ/Η Νο1 Ιςχφοσ 500 KVA – Κινθτιρασ: Cummins Γεννιτρια: Stamford 
 

Α/Α ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ποςότθτα 

 Φίλτρο Καυςίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιοφ 2 

 Φίλτρο Λαδιοφ Bypass 1 

 Φίλτρο Αζροσ 1 

 Φίλτρο Coolant 1 

 Λάδι (lt) 55 

 Αντιψυκτικό (lt) 96 

 υςςωρευτζσ κλειςτοφ τφπου 
200Ah (maintenance free) 

2 

 
 Θ/Η Νο2 Ιςχφοσ 500 KVA – Κινθτιρασ: MAN Γεννιτρια: AVK 
 

Α/Α ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ποςότθτα 

 Φίλτρο Καυςίμου 2 

 Εξωτερικά φίλτρα καυςίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιοφ 2 

 Φίλτρο Αζροσ 2 

 Λάδι (lt) 45 

 Αντιψυκτικό (lt) 85 

 υςςωρευτζσ κλειςτοφ τφπου 
200Ah (maintenance free) 

2 

 
 Θ/Η Νο3 Ιςχφοσ 500 KVA – Κινθτιρασ: DAEWOO Γεννιτρια: MARELLI 
 

Α/Α ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ποςότθτα 

 Φίλτρο Καυςίμου 1 

 Φίλτρο Λαδιοφ 2 

 Φίλτρο Αζροσ 2 

 Λάδι (lt) 45 

 Αντιψυκτικό (lt) 75 

 υςςωρευτζσ κλειςτοφ τφπου 
200Ah (maintenance free) 

2 

 
 Θ/Η Νο4 Ιςχφοσ 630 KVA – Κινθτιρασ: DOOSAN Γεννιτρια: MARELLI 
 

Α/Α ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ποςότθτα 

 Φίλτρο Καυςίμου 1 

 Φίλτρο Λαδιοφ 2 

 Φίλτρο Αζροσ 2 

 Λάδι (lt) 45 
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 Αντιψυκτικό (lt) 75 

 υςςωρευτζσ κλειςτοφ τφπου 
200Ah (maintenance free) 

2 

 
 Θ/Η Νο 5 & 6  Ιςχφοσ 400 KVA ζκαςτο – Κινθτιρασ: VOLVO Γεννιτρια: LEROY SOMER 
 

Α/Α ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ποςότθτα 

 Φίλτρο Καυςίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιοφ 4 

 Φίλτρο Λαδιοφ Bypass 2 

 Φίλτρο Αζροσ 2 

 Φίλτρο Νεροφ 2 

 Φίλτρο διαχωριςμοφ νεροφ 2 

 Λάδι (lt) 70 

 Αντιψυκτικό (lt) 100 

 υςςωρευτζσ κλειςτοφ τφπου 
200Ah (maintenance free) 

4 

  
 Θ/Η Νο 7  Ιςχφοσ 50 KVA ζκαςτο – Κινθτιρασ: Cummins Γεννιτρια: Ansaldo 
 

Α/Α ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ Ποςότθτα 

 Φίλτρο Καυςίμου 2 

 Φίλτρο Λαδιοφ 1 

 Φίλτρο Αζροσ 1 

 Φίλτρο Νεροφ  

 Λάδι (lt) 20 

 Αντιψυκτικό (lt) 30 

 υςςωρευτζσ κλειςτοφ τφπου 
100 Ah (maintenance free) 

1 

  
 Οι ςυςςωρευτζσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό του καταςκευαςτι τουσ το οποίο κα 
αναγράφει το ςειριακό αρικμό και τθν θμερομθνία παραγωγισ κάκε ςυςςωρευτι. 
Τποχρεωτικά οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα κατακζςουν φφλλο ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ 
τισ ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 
 
Β. ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ ΤΠΟΣΑΘΜΩΝ ΜΕΘ ΣΑΘ.  
 Θ ςυντιρθςθ των δφο (2) υποςτακμϊν μζςθσ τάςθσ κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ φάςεισ 
και εργαςίεσ:  
 
1. Μία (1) γενικι προλθπτικι ςυντιρθςθ του Τποςτακμοφ Μζςθσ Σάςθσ (κεντρικοφ και 
Ογκολογικισ Μονάδασ) θ οποία κα περιλαμβάνει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και ελζγχου των 
κατωτζρω: 
 

Μεταςχθματιςτζσ ιςχφοσ 1600 KVA ζκαςτοσ, ξθροφ τφπου  Σεμ. 3 
Μεταςχθματιςτζσ ιςχφοσ 1250 KVA ζκαςτοσ, ξθροφ τφπου Σεμ. 3 
Κυψζλεσ Μζςθσ Σάςθσ Σεμ. 9 
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όπου κα πραγματοποιοφνται οι κάτωκι εργαςίεσ: 
 Μεταςχθματιςτζσ ξθροφ τφπου 

 Γενικόσ κακαριςμόσ του χϊρου των Μ/, των μεταςχθματιςτϊν, των μονωτιρων, των 
ακροκιβωτίων κακϊσ και όλων των υπολοίπων εξαρτθμάτων ςτο χϊρο ωσ τον πίνακα 
χαμθλισ τάςθσ. 

 Ζλεγχοσ καλισ κατάςταςθσ κελφφουσ μεταςχθματιςτϊν. (φπαρξθ τυχόν ραϊςμάτων κλπ) 

 Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ των Μ/. 

 Ζλεγχοσ περιμετρικισ γειϊςεωσ χϊρου και μεταλλικϊν τμθμάτων. 

 Ζλεγχοσ μονωτιρων μζςθσ τάςθσ. 

 Ζλεγχοσ καλωδίων μζςθσ τάςθσ. 

 Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων. 

 Ζλεγχοσ οργάνων προςταςίασ των Μ/. 

 Ζλεγχοσ φωτιςμοφ χϊρου Τ/. 

 Ζλεγχοσ αεριςμοφ χϊρων των Μ/. 

 Ζλεγχοσ πυροςβεςτιρων Τ/. 

 Ζλεγχοσ πινακίδων προειδοποιιςεωσ κινδφνου ςτθν πόρτα του Τ/ 

 Μζτρθςθ μονϊςεων καλωδίων των Μ/. 

 Μζτρθςθ αντίςταςθσ μόνωςθσ των Μ/. 

 Μζτρθςθ ωμικισ αντίςταςθσ των Μ/ (πθνία Μ.Σ. & Χ.Σ.) 

 Μζτρθςθ γειϊςεων ουδετζρου κόμβου και μεταλλικϊν μερϊν. 

 υςφίξεισ επαφϊν με δυναμόκλειδο. 
 
 Πεδία Μ.Σ.  

 Κακαριςμόσ του χϊρου των πινάκων Μ.Σ. 

 Κακαριςμόσ των πινάκων Μ.Σ. 

 Ζλεγχοσ των ακροκιβωτίων, μονωτιρων, ηυγϊν, μεταςχθματιςτϊν τάςθσ και ζνταςθσ, 
ςυςφίξεισ κοχλιϊν, λίπανςθ των ςυνδζςμων κλπ.   

 Λειτουργικζσ δοκιμζσ.  

 Μθχανικζσ και θλεκτρικζσ δοκιμζσ αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ και διακοπτϊν φορτίου. 

 Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ προςταςιϊν (Θ/Ν). 

 υςφίξεισ επαφϊν με δυναμόκλειδο. 

 Ζλεγχοι καλωδιϊςεων. 

 Ζλεγχοσ περιμετρικισ γειϊςεωσ χϊρου και τθσ γείωςθσ των κυψελϊν Μ.Σ. 

 Οπτικοί ζλεγχοι 
 
2. Σρείσ (3) επικεωριςεισ του υποςτακμοφ, ανά τετράμθνο (κεντρικοφ και Ογκολογικισ 
Μονάδασ)  κατά τισ οποίεσ κα γίνεται οπτικόσ ζλεγχοσ των ανωτζρω τμθμάτων για τθν ςωςτι και 
αδιάλειπτθ λειτουργία του Τποςτακμοφ 
 
3. Άμεςθ αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτα ανωτζρω τμιματα του Τποςτακμοφ (κεντρικοφ και 
Ογκολογικισ Μονάδασ) κακ’ όλο το εικοςιτετράωρο. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ επί βλάβθσ 
δεν κα ξεπερνάει τισ δφο (2) ϊρεσ από τθν ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ ςτθν ςυντθριτρια 
εταιρεία.  
  
 
 τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ τθσ ςυντθριτριασ εταιρείασ περιλαμβάνεται:  
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 Κάκε εργαςία που κα εκτελείται ςτον Τποςτακμό του Νοςοκομείου ιτοι ςτα ανωτζρω 
περιγραφόμενα ςθμεία τθσ παροφςασ προδιαγραφισ. 

 Θ άμεςθ προμικεια διαφόρων υλικϊν που κα χρειαςτοφν για τθν αποκατάςταςθ 
παρουςιαηόμενου προβλιματοσ ςτον Τποςτακμό. 

 τισ ανωτζρω υποχρεϊςεισ τθσ ςυντθριτριασ εταιρείασ δεν περιλαμβάνεται θ αξία όλων 
των φκαρμζνων υλικϊν ι ανταλλακτικϊν που τυχόν κα χρειαςτοφν κατά τθν ετιςια 
προλθπτικι ςυντιρθςθ ι κατά τθν διόρκωςθ κάποιασ βλάβθσ. 
 

4. ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 Θ ςυντθριτρια εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να παραδίδει τεχνικό δελτίο το οποίο κα 
περιλαμβάνει τυχόν παρατθριςεισ για τθν λειτουργία του Τποςτακμοφ. Σο τεχνικό δελτίο 
κα παραδίδεται ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου. 

 Σο ςυνεργείο ςυντιρθςθσ του Τποςτακμοφ κα πρζπει να απαρτίηεται από μόνιμο 
προςωπικό το οποίο κα ζχει από τον νόμο τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ ζτςι ϊςτε να μπορεί 
να εκτελεί χειριςμοφσ ςτθν Μζςθ Σάςθ ιτοι ςτα 20 KV. Σο δε πλικοσ αυτϊν κα είναι 
τουλάχιςτον οκτϊ (8), ζτςι ϊςτε θ διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ να μθν υπερβαίνει τισ 
τζςςερισ (4) ϊρεσ. Οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται να κατακζςουν ςτο διαγωνιςμό 
Τπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα γράφεται: «Σο ςυνεργείο ςυντιρθςθσ μασ όςον αφορά 
τον Τποςτακμό κα απαρτίηεται από μόνιμο προςωπικό και ζχει από τον νόμο τισ 
απαιτοφμενεσ άδειεσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να εκτελεί χειριςμοφσ ςτθν Μζςθ Σάςθ ιτοι ςτα 
20 KV. Σο δε πλικοσ αυτϊν κα είναι τουλάχιςτον οκτϊ (8), ζτςι ϊςτε θ διάρκεια τθσ 
ςυντιρθςθσ να μθν υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ϊρεσ»  

 Σο αδειοφχο προςωπικό που κα ςυντθρεί τον Τποςτακμό κα επιβλζπεται κατά τθν 
διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ από Θλεκτρολόγο ι Μθχανολόγο Μθχανικό του ςυντθρθτι ο 
οποίοσ κα είναι μζλοσ Σ.Ε.Ε. Ο Θλεκτρολόγοσ ι Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ, μζλοσ Σ.Ε.Ε., του 
κάκε διαγωνιηόμενου κα πρζπει να κατακζςει ςτον διαγωνιςμό Τπεφκυνθ Διλωςθ με τθν 
οποία κα αποδζχεται τθν ευκφνθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ. Ομοίωσ τα παραπάνω 
ιςχφουν ςε περίπτωςθ οιαςδιποτε εργαςίασ εκτελεςτεί ςτον Τποςτακμό του 
Νοςοκομείου.  

 Οι διαγωνιηόμενοι κα κατακζςουν κατάςταςθ με τα ονοματεπϊνυμα και τισ ειδικότθτεσ 
του προςωπικοφ τουσ που κα λάβει μζροσ ςτθν ςυντιρθςθ του Τποςτακμοφ.  

 Αν ο ςυντθρθτισ κλθκεί και δεν εμφανιςτεί για τθν αποκατάςταςθ βλάβθσ ι φκοράσ του 
Τποςτακμοφ, μζςα ςτα χρονικά όρια που κακορίηονται ςτθν παροφςα, ο Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ του Νοςοκομείου δικαιοφται να ανακζςει τθν ςυντιρθςθ του Τποςτακμοφ 
ςε άλλο ςυντθρθτι διακόπτοντασ τθν ςυνεργαςία με τον προθγοφμενο. 

 Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να δίνει υπεφκυνθ διλωςθ αδειοφχου εγκαταςτάτθ για τθν 
επανθλεκτροδότθςθ του Τποςτακμοφ όπωσ και απαιτείται από τθν ΔΕΘ (ζντυπο 
μιλιμετρζ)  (ο Θλεκτρολόγοσ ι Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ μζλοσ ΣΕΕ, που κα επιβλζπει τθν 
ςυντιρθςθ και γενικότερα τθν λειτουργία του Τποςτακμοφ) 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται επί ποινισ αποκλειςμοφ να 
ςυμπλθρϊςουν τθν παρακάτω λίςτα ανταλλακτικϊν με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ. Θα πρζπει να 
αναφζρεται θ χϊρα προζλευςθσ των ανταλλακτικϊν και ο τφποσ αυτϊν. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν ςτθν προςφορά τουσ το πρόςωπο 
που κα είναι υπεφκυνο επικοινωνίασ μεταξφ τθσ εταιρείασ τουσ και του Νοςοκομείου για 
τθν επίλυςθ τεχνικϊν κεμάτων, και τθλζφωνο ζκτακτθσ ανάγκθσ – αναγγελίασ βλαβϊν 
κακ’ όλο το 24ωρο. 

 Θ ςυντιρθςθ του Τποςτακμοφ κα εκτελείται οποιαδιποτε θμζρα και ϊρα που κακορίηει 
το Νοςοκομείο. Ο κακοριςμόσ τθσ θμζρασ και τθσ ϊρασ κα γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν 
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ςυντθριτρια  εταιρεία και τθν Σεχνικι Τπθρεςία του Νοςοκομείου. Σο Νοςοκομείο 
διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ςυντθρθτι να εκτελζςει τισ ςυντθριςεισ των 
Τποςτακμϊν, Κεντρικοφ και Ογκολογικοφ ςε διαφορετικζσ μζρεσ και ϊρεσ για τον κάκε 
ζνα αντίςτοιχα.   

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 
9001:2000 ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ θλεκτρομθχανoλογικϊν εγκαταςτάςεων. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό είναι υποχρεωμζνοι να κατακζςουν τθν παρακάτω 
κατάςταςθ ανταλλακτικϊν ςυμπλθρωμζνθ με τισ αντίςτοιχεσ, για κάκε υλικό τιμζσ. Σα 
ανταλλακτικά όςων αφορά τισ κυψζλεσ Μζςθσ Σάςθσ κα είναι  απαραίτθτα τα γνιςια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου των κυψελϊν Μζςθσ Σάςθσ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό απαραίτθτα κα προςκομίςουν φφλλο ςυμμόρφωςθσ 
ωσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

 
 

ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 
 

  Σιμι/Σεμ 

1 ΑΔΙ SFSET 24KV 630A, 16KA  

2 ΠΘΝΙΟ ΕΡΓΑΙΑ (SHUNT TRIP COIL)  

3 ΠΘΝΙΟ ΧΑΜΘΛΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ MITOP  

4 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΑ ΓΡΑΜΜΘ COOPER 21KV/5KA  

5 MECHANISM CIT FOR IM500  

6 MITOP  

7 SHUNT TRIP COIL 220V  

8 VIP 200  

9 ΑΙΘΘΣΘΡΕ ΡΕΤΜΑΣΟ Csa  

11 ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΣΕ ΕΝΣΑΘ  

12 ΣΡΙΠΟΛΙΚΟ ΓΕΙΩΣΘ ΜΕ ΔΙΑΣΑΞΘ ΜΑΝΔΑΛΩΘ 
20/24 KV 

 

13 ΔΙΑΚΟΠΣΘ ΦΟΡΣΙΟΤ 24KV 630A, 16KA  

14 ΑΚΡΟΚΙΒΩΣΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 24 KV  

15 ΑΚΡΟΚΙΒΩΣΙΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 24 KV  

16 ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΣΘ ΙΧΤΟ ΧΤΣΟΡΤΣΙΝΘ 1600 KVA  

17 ΜΕΣΑΧΘΜΑΣΙΣΘ ΙΧΤΟ ΧΤΣΟΡΤΣΙΝΘ 1250 KVA  

18 ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Σ 95mm2  

19 ΚΑΛΩΔΙΟ Μ.Σ 70mm2  
 

 H πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ςφναψθ ςφμβαςθσ ετιςιασ 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ διάρκειασ των Α) επτά (7) θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν του 

Νοςοκομείου ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλωςίμων και των πινάκων μεταγωγισ και 

αυτοματιςμϊν τουσ Β) δφο (2) Τποςτακμϊν Μζςθσ Σάςθσ (Κεντρικοφ Κτιρίου και Ογκολογικισ 

Μονάδασ) του Νοςοκομείου αλέξρεηαη ζε € 3.848,00 πιένλ ΦΠΑ (€ 4.771,52 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.   
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Οη πξνζθνξέο ζα δνζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/
Α 

Περιγραφι είδουσ / εργαςίασ Μ.Μ. Ποςότθτα Σιμι 
Μονάδασ 

(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

φνολο        
(χωρίσ 
ΦΠΑ) 

1 

Ετιςια προλθπτικι ςυντιρθςθ των Α) 
επτά (7) θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν του 
Νοςοκομείου ςυμπεριλαμβανομζνων 
των αναλωςίμων και των πινάκων 
μεταγωγισ και αυτοματιςμϊν τουσ Β) 
δφο (2) Τποςτακμϊν Μζςθσ Σάςθσ 
(Κεντρικοφ Κτιρίου και Ογκολογικισ 
Μονάδασ) του Νοςοκομείου.                
CPV 50532000   K.A.E. 0879 
Κωδ. Είδουσ: 26 90002 006 000002 

τεμ 1 3.848,00 3.848,00 

Γενικό φνολο (χωρίσ ΦΠΑ 24%): 3.848,00 

ΦΠΑ 24%:    923,52 

Γενικό φνολο (με ΦΠΑ 24%): 4.771,52 
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