
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    
Ψ.Ν.Α.«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ 
TMHMΑ : OIKONOMIKOY                                                    ΧΑΪΔΑΡΙ 12/04/2018 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ : 2132046170 - 171 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4801/786641 

  
 
                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                   (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

               
 
Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη: 
 
1) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 
2) Την υπ’ αριθ. 4799/786639/12-04-2018 έγκριση του Αναπληρωτή Διοικητή του 

Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα 
αγοράς, για τη συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και του ηλεκτρικού 
υποσταθμού για δύο (2) έτη. 

3) Την υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 (θέμα 23ο) ΣΔΣ του Νοσοκομείου «Νομιμοποίηση 
υπογραφών έτους 2018». 

4) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 4800/786640 (ΑΔΑ: 
7ΣΙΝ469Η27-ΙΨΚ) ποσού 8.184,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

 
 
 
   Καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με προϋπολογισμό 8.184,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ της παρούσας πρόσκλησης, παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά 
τους σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (επωνυμία εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, email). 



2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να κατατίθενται 
στο Τμήμα Γραμματείας του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι 
Τ.Κ. 12461  έως 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και 
επιστρέφεται στον προσφέροντα. 

 
Κάθε προσφορά που κατατίθεται, πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» στις 24-04-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται: 
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή 
στην παρούσα πρόσκληση. 
β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 & του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. 

 Φορολογική ενημερότητα. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 

 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης & 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Ν. 4412/2016 άρθρο 93). 

      
      Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω πιστοποιητικών εντός της             
      ορισθείσης προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται    
      ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
      Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας             
      ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. 
 
      Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη & αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,  
      τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη  
      ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε 
      χρονικό σημείο χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων. 
 

 Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν  
 από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας, 
 που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή  
 διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού & εργατικού δικαίου, όπως αυτές 
 απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος  Α’ του Ν. 4412/2016. 
 
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
  Φόρος 8% 
  Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας 
  Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 



Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%. 
 
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ». 
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                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
                                                                                                                                                                                                           
 Ψ.Ν.Α ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ 

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
                                                                                                                            11/4/2018 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Μ.Τ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρού σα τεχνική  περιγραφή  αφορα  τήν ετή σια προγραμματισμε νή προλήπτική  σύντή ρήσή 
και τις αποκαταστα σεις ε κτακτων βλαβω ν πού πιθανο ν να προκύ ψούν  στις εγκαταστα σεις 
Με σής Τα σής, Χαμήλή ς Τα σής, Πι νακα Αντιστα θμισής μετασχήματιστε ς και Η/Ζ. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Η εκτε λεσή των ο ρων τής σύ μβασής θα γι νει σύ μφωνα με τις διατα ξεις τής κει μενής νομοθεσι ας 
πού διε πει τή λειτούργι α και επι βλεψή των ήλεκτρομήχανολογικω ν εγκαταστα σεων, των προτύ -
πων ΕΛΟΤ, των ΤΟΤΕΕ και των εγκεκριμε νων Εθνικω ν Προδιαγραφω ν. 
- Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β’/14.12.2010) 
- Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β’/5.9.2006) 
- Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β’/5.3.2004) 
- Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α’/3.3.2003) 
- Υ.Α. Β 44203/2137/1999 (ΦΕΚ 290/Β’/1.4.1999) 
- Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α’/2.10.1997) 
- Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β’/13.3.1996) 
- Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α’/18.1.1996) 
- Υ.Α. 10328/2063/1995 (ΦΕΚ 516/Β’/14.6.1995) 
- Π.Δ. 532/1989 (ΦΕΚ 223/Α’/6.10.1989) 
- Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α’/1.6.1988) 
- Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α’/10.6.1977) 
- Ν. 158/1975 (ΦΕΚ 189/Α’/8.9.1975) 
- Π.Δ. 349/1975 (ΦΕΚ 101/Α’/31.5.1975) 
-Β.Δ. 328/1963 (ΦΕΚ 85/Α’/11.6.1963) 
- Β.Δ. τής 20-11/1958 (ΦΕΚ 218/Α’/6.12.1958) 
- Β.Δ. τής 22-11/1951 (ΦΕΚ 307/Α’/27.11.1951) 
- Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α’/11.10.1949) 
- Β.Δ. τής 25-5/1938 (ΦΕΚ 224/Α’/14.6.1938) 
- Β.Δ. τής 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α’/26.3.1938) 
- Α.Ν. 501/1937 (ΦΕΚ 81/Α’/2.3.1937) 
- Β.Δ. τής 13-2/1936 (ΦΕΚ 98/Α’/19.2.1936) 
- Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α’/28.11.1934) 

– ΕΛΟΤ HD 384 
– ΠΔ 108/2013 



 
1)Συντήρηση υποσταθμού Μ.Τ. 

 
Γενικο ς καθαρισμο ς τού χω ρού των πινα κων Μ.Τ. ε λεγχος, μετρή σεις και δοκιμε ς τής κύψε λής 
εισο δού ή οποι α απαρτι ζεται απο  διακο πτή φορτι ού, Αύτο ματο Διακο πτή, το γειωτή , 
μετασχήματιστε ς εντα σεως, και Ηλεκτρονο μο προστασι ας, ε λεγχος καλωδι ού Μ.Τ.  Με τρήσή 
γειω σεως τριγω νού ούδετε ρού κο μβού και μεταλλικω ν μερω ν. 
 
Συντήρηση κυψελών Μ.Τ. 20 kv 

 
-Γενικο ς οπτικο ς ε λεγχος και καθαρισμο ς τού χω ρού των κύψελω ν Μ.Τ. 
-Έλεγχος καλή ς λειτούργι ας των αύτο ματων διακοπτω ν Μ.Τ. 
=Έλεγχος λειτούργι ας των ενδεικτικω ν οργα νων με τρήσής (ήλεκτρονο μος δεύτερογενού ς προ-
στασι ας) 
-Έλεγχος των μήχανικω ν και ήλεκτρικω ν μανδαλω σεων 
-Έλεγχος και αποκατα στασή σωστή ς σύ νδεσής των ζύγω ν 
-Έλεγχος και καθαρισμο ς των ακροδεκτω ν Με σής Τα σής 
-Έλεγχος χωρήτικω ν καταμεριστω ν τα σής 
-Έλεγχος καλού  εξαερισμού  των χω ρων Με σής Τα σής 
-Έλεγχος και σύντή ρήσή των μονωτή ρων 
Έλεγχος μονω σεων πι νακα Μ.Τ. 
-Έλεγχος ακροκιβωτι ων 
-Λι πανσή Μήχανικω ν μερω ν διακο πτή Μ.Τ. 
-Έλεγχος γειω σεων πι νακα 
-Έλεγχος λειτούργικο τήτας διακο πτή Μ.Τ. 
-Γενικο ς καθαρισμο ς τού Πι νακα Μ.Τ. 
-Καθαρισμο ς τού χω ρού 
 
Συντήρηση 2 Μ/Στων ισχύος 630 KVA έκαστος 

 
-Σύντή ρήσή, ε λεγχος, μετρή σεις 
-Αλλαγή  τού αφύγραντικού  ύλικού  
-Έλεγχος και δοκιμή  των σύστήμα των προστασι ας των σωμα των των Μ/Στω ν 
-Έλεγχος τής θε σεως τού tap 

-Σύσφι ξεις των ακροδεκτω ν και τού κελύ φούς των Μ/στω ν 
-Με τρήσή τής μο νωσής των τύλιγμα των Μ/Τ και Χ/Τ. 
-Με τρήσή τής αντι στασής των τύλιγμα των Μ/Τ και Χ/Τ. 
-Με τρήσή λο γού Μετασχήματισμού  
-Έλεγχος εξαερισμού  χω ρού Μ/Στω ν 
-Έλεγχος περιμετρική ς γει ωσής χω ρού και μεταλλικω ν στοιχει ων 
-Έλεγχος διαρροή ς ελαι ού Μ/Στω ν 
-Έλεγχος στα θμής ελαι ού Μ/Στω ν 
-Δειγματολήψι α ελαι ού απο  δια στασή και εύ ρεσή τής διήλεκτρική ς τού αντοχή ς. 
-Θερμογρα φήσή τύλιγμα των 
-Έλεγχος φωτισμού  ο λων των χω ρων τού Υ/Σ. 
-Έλεγχος των πύροσβεστή ρων Υ/Σ 
=Έλεγχος πινακι δων σήμα νσεως κινδύ νού 
-Έλεγχος προστατεύτικω ν με σων ασφαλού ς χειρισμού  



-Έλεγχος σύστή ματος πύρανι χνεύσής 
-Καθαρισμο ς τού χω ρού 
 
Συντήρηση Γ.Π.Χ.Τ. 
 
-Έλεγχος τής κανονική ς λειτούργι ας των Γενικω ν Διακοπτω ν Χ.Τ. και των επι  με ρούς Διακοπτω ν 
ισχύ ος 
-Έλεγχος σύσφι ξεων διακοπτω ν – ακροδεκτω ν καλωδι ων Γ.Δ.Χ.Τ. 
-Έλεγχος μεταγωγω ν ΔΕΗ –ΗΖ 
-Έλεγχος τής σωστή ς λειτούργι ας των βοήθήτικω ν κύκλωμα των τού Υ/Σ 
-Έλεγχος καλή ς λειτούργι ας οργα νων με τρήσής και ενδει ξεων 
-Έλεγχος και με τρήσή χωρήτικο τήτας πύκνωτω ν 
-Καθαρισμο ς και κατα λλήλή λι πανσή των κοχλιω ν πού μετακινού ν τούς κινήτού ς διακο πτες 
 
Συντήρηση Πίνακα Αντιστάθμισης 
 
-Σύντή ρήσή εσωτερικού  χω ρού πι νακα 
-Έλεγχος πύκνωτω ν (με τρήσή χωρήτικο τήτας, ε λεγχος αντιστα σεων εκφο ρτισής, ε λεγχος ασφα-
λειω ν) 
-Έλεγχος οργα νού αύτο ματής αντιστα θμισής RVC 12. 
-Έλεγχος cosφ κα θε τρι μήνο απο  τον λογαριασμο  τής ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Η πιο πα νω σύντή ρήσή τού Υ/Σ και των Μ/Στω ν θα γι νεται 2 φορε ς το χρο νο μετα  απο  
προγραμματισμε νο ραντεβού  πού θα κλει νετε με σω τής τεχνική ς ύπήρεσι ας τού Νοσοκομει ού. 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΣ 
Πε ρα απο  τήν πιο πα νω σύντή ρήσή των χω ρων τού Υ/Σ θα πραγματοποιού νται και δύ ο 
επιθεωρή σεις στις οποι ες θα γι νεται οπτικο ς ε λεγχος των εγκαταστα σεων για να διαπιστωθει  ή 
καλή  λειτούργι α τούς (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ). 
 
Η ύποχρε ωσή τού Σύντήρήτή  θα περιλαμβα νει τα κα τωθι: 
-Σύντή ρήσή –επιθεω ρήσή στο χω ρο τού Υ/Σ στούς 
-Πι νακες με σής τα σής 
-Πι νακες χαμήλή ς τα σής 
-Μετασχήματιστε ς με σής τα σής 
-Καλω δια με σής τα σής 
-Όργανα προστασι ας 
-Τιμοκατα λογο ανταλλακτικω ν - ύλικω ν 
-Τήν α μεσή προμή θεια των διαφο ρων ύλικω ν - ανταλλακτικω ν για να επισκεύασθει  τύχο ν βλα βή 
στον ύποσταθμο .. 
-Η εργασι α ανασύ στασής ή  αντικατα στασής τού ελαι ού των Μ/Στω ν καθω ς και ή προμή θεια 
αύτού . 
-Όλες οι μεταβα σεις εκτο ς των τακτικω ν πού θα χρειασθού ν για να αντιμετωπισθει  κα ποιο 
προ βλήμα στον ύποσταθμο  ή  στούς μετασχήματιστε ς. 
-Η αποκατα στασή σοβαρή ς βλα βής στον ΥΣ  εντο ς 24ωρω ν. 
-Σε περι πτωσή πού δεν δύ ναται ή αποκατα στασή τής βλα βής να ολοκλήρωθει  εντο ς 24ωρω ν, ο 
ανα δοχος ύποχρεού ται στήν αντικατα στασή με εφεδρικο  εξοπλισμο  για ο σο δια στήμα διαρκε σει 
ή αποκατα στασή τής βλα βής .Σε κα θε περι πτωσή το Νοσοκομει ο ή  με ρος αύτού  δεν θα μει νει 
χωρι ς ήλεκτροδο τήσή. 



-Η α μεσή μετα βασή τού Σύνεργει ού σύντή ρήσής το αργο τερο εντο ς 2 ωρω ν απο  τήν ανακοι νωσή 
τής βλα βής καθ΄ ο λή τή δια ρκεια τού ε τούς σύμπεριλαμβανομε νων και των αργιω ν. 
-Η ε κδοσή πιστοποιήτικού  Μήχανολο γού – Ηλεκτρολο γού ει τε για νε α παροχή  ή  για 
επανασύ νδεσή σε οποιοδή ποτε κτι ριο τού Νοσοκομει ού,(να δοθει  το κο στος για εκα στή ε κδοσή 
πιστοποιήτικού ). 
-Θα πρε πει να λαμβα νούμε γνω σή για τύχο ν παρούσιαζο μενο προ βλήμα και να δι νεται ή α μεσή 
λύ σή απο  τήν πλεύρα  τού σύντήρήτή  εφο σον πρω τα γι νεται ή απαραι τήτή σύνεννο ήσή με τον 
Υπεύ θύνο Μήχανικο  τής Τ.Υ. τού Νοσοκομει ού. 
-Όλα τα ύλικα  πού θα απαιτήθού ν για τήν αποκατα στασή βλα βής θα βαρύ νούν το Νοσοκομει ο 
πλήν των αναλωσι μων ύλικω ν και μικρού λικω ν σύντή ρήσής.    
 
2) Συντήρηση 2 Ηλεκτροπαραγών Ζευγών 
α) 250 KVA  β) 150 KVA 

 
-Αλλαγή  λαδιω ν, φι λτρων λαδιού , φι λτρων πετρελαι ού και αε ρα 
-Αλλαγή  ιμα ντων 
-Έλεγχος λειτούργι ας μι ζας, δύναμο  
-Αντικατα στασή φθαρμε νων κολλα ρων νερού  
-Έλεγχος στο σύ στήμα προθε ρμανσής νερού  
-Έλεγχος δια κενων βαλβι δων 
-Έλεγχος τής μο νωσής των κύ ριων τύλιγμα των τής γεννή τριας καθω ς και των βοήθήτικω ν 
-Έλεγχος τού αύτοματισμού  τού πι νακα τής γεννή τριας 
-Καθαρισμο ς τής γεννή τριας 
-Καθαρισμο ς τού χω ρού 
 
Η σύντή ρήσή των 2 (τεμ.) ήλεκτροπαραγωγω ν ζεύγω ν θα γι νεται μι α (1) φορα  τον χρο νο ε πειτα 
απο  προγραμματισμε νο ραντεβού  πού θα κλει νετε με τον Υπεύ θύνο Μήχανικο   τής Τεχνική ς 
Υπήρεσι ας τού Νοσοκομει ού. 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΖ 
Πε ρα απο  τήν τακτική  σύντή ρήσή των Η/Ζ θα πραγματοποιού νται και 3 επιθεωρή σεις πού θα 
γι νεται οπτικο ς ε λεγχος τού χω ρού και των μήχανήμα των για να διαπιστωθει  ή καλή  λειτούργι α 
τούς (ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΖ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ). 
 
Η ύποχρε ωσή τού σύντήρήτή  θα περιλαμβα νει τα κα τωθι: 
-Τις τε σσερις(4) μεταβα σεις εξειδικεύμε νού σύνεργει ού πού αφορού ν τήν 1 σύντή ρήσή και τις 3 
επιθεωρή σεις των 2 Η/Ζ. 
-Όλα τα αναλω σιμα ύλικα  για τήν μι α σύντή ρήσή τού ε τούς και στις 2 γεννή τριες και αύτα  ει ναι 
(λα δια, φι λτρα λαδιού , φι λτρα πετρελαι ού, φι λτρα αε ρα, φι λτρα νερού , αντιψύκτικο , απιονισμε νο 
νερο  ενδεικτικα  και ο χι περιοριστικα ) 
-Τήν α μεσή προμή θεια των απαραι τήτων ύλικω ν πού ενδεχομε νως θα κριθού ν αναγκαι α για τήν 
επισκεύή  βλα βής.. 
-Τιμοκατα λογος ύλικω ν – ανταλλακτικω ν. 
-Όλες οι μεταβα σεις τού σύνεργει ού πού θα χρειασθού ν για να αντιμετωπισθει  ε να προ βλήμα στις 
γεννή τριες. 
-Τήν α μεσή μετα βασή τού σύνεργει ού το αργο τερο εντο ς 2 ωρω ν απο  τήν ανακοι νωσή τής βλα βής 
καθ’ ο λή τή δια ρκεια τού ε τούς σύμπεριλαμβανομε νων και των αργιω ν. 
-Σε περι πτωσή πού δεν δύ ναται ή αποκατα στασή τής βλα βής να ολοκλήρωθει  εντο ς 24ωρω ν, ο 
ανα δοχος ύποχρεού ται στήν αντικατα στασή με εφεδρικο  εξοπλισμο  για ο σο δια στήμα διαρκε σει 



ή αποκατα στασή τής βλα βής. 
 Ο Υπεύ θύνος Μήχανικο ς πού θα ορι σει ή τεχνική  ύπήρεσι α τού Νοσοκομει ού  θα πρε πει να 
λαμβα νει γνω σή για κα θε παρούσιαζο μενο προ βλήμα και μετα  απο  σύμφωνι α θα δι νεται α μεσα ή 
λύ σή. 
Τε λος μετα  το πε ρας των εργασιω ν τού ύποσταθμού  και των γεννήτριω ν θα δι νονται πρωτο κολλα 
εργασιω ν – σύντή ρήσής – μετρή σεων και ελε γχων  ο πως επι σής και προτα σεις για τήν ασφαλή  
και αποδοτική  λειτούργι α των εγκαταστα σεων. 
Πε ραν των αναλωσι μων ύλικω ν σύντή ρήσής και τα μικρούλικα , ο λα τα ύλικα  αποκατα στασής 
βλαβω ν θα βαρύ νούν το Νοσοκομει ο.   
 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ επι ποινή απόρριψης 

 
 
1. Ο σύντήρήτή ς ύποχρεού ται να διαθε τει Ηλεκτρολο γο Μήχανικο  με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ  4ής 
Ομα δας Α’ ειδικο τήτας (ο πως αύτή  ορι ζεται στο Π.Δ 108/2013), τούλα χιστον αποδεδειγμε νής 
15ετούς εμπειρι ας στο αντικει μενο, ή δε σχε σή τού με τον προσφε ροντα θα αποδεικνύ εται με 
επι σήμα ε γγραφα (ύπαλλήλική  σχε σή, θεωρήμε νο ιδιωτικο  σύμφωνήτικο  κλπ). 
2. Να διαθε τει πιστοποι ήσή εργασιω ν σύ μφωνα με τα προ τύπα ISO 9001/2008, ISO 18001/2008 
& 14001/2008 πού να αφορα  επι βλεψή λειτούργι ας , σύντή ρήσής, επισκεύή ς εξοπλισμού  Χαμήλή ς 
και Με σής και τεχνική  ύποστή ριξή σύστήμα των προστασι ας Χαμήλή ς και Με σής Τα σής. 
3. Οι σύμμετε χοντες θα πρε πει να προσκομι σούν τούλα χιστον πε ντε (5) επιστολε ς καλή ς 
εκτε λεσής για τήν τεχνική  ύποστή ριξή - σύντή ρήσή σε παρο μοιες εγκαταστα σεις (χαμήλή  και 
με σή τα σή) απο  Δήμο σια ή Ιδιωτικα  Νοσήλεύτικα  Ιδρύ ματα πού να περιε χούν Η/Ζ σε εφεδρική  
λειτούργι α ( κύ ρια και εφεδρική  ) 
4. Οι σύμμετε χοντες θα πρε πει να καταθε σούν τα πιστοποιήτικα  διακρι βωσής των κα τωθι 
αναφερομε νων οργα νων και σύσκεύω ν ελε γχού, απαραι τήτα για τήν σωστή  και ασφαλή  εκτε λεσή 
των εργασιω ν σύντή ρήσής : 
-Θερμοκα μερα 
-Σύσκεύή  με τρήσής λο γού μετασχήματισμού  (ratio test) 
-Σύσκεύή  με τρήσής αντι στασής τύλιγμα των (windind resistance) 
-Σύσκεύή  με τρήσής μο νωσής (megger test) 
-Σύσκεύή  ελε γχού ήλεκτρονο μων προστασι ας Μετασχήματιστω ν 
-Όργανο ελε γχού πύκνωτω ν 
 
Τα ανωτε ρω  - επι  ποινή  αποκλεισμού  -  θα κατατεθού ν με τήν προσφορα  τού ύποψή φιού 
αναδο χού. 
Πριν τήν ύποβολή  των προσφορω ν απαιτει ται να γι νει οπτικο ς ε λεγχος των εγκαταστα σεων Υ/Σ 
και Η/Ζ απο  τούς ενδιαφερο μενούς. 
Ο σύντήρήτή ς θα πρε πει να ε χει σε  ισχύ  ασφαλιστή ριο σύμβο λαιο ,αστική ς και ποινική ς εύθύ νής 
και να κατατεθει  με τήν προσφορα  τού . 
 
 
                                                                                   Η Τ.Ε Ηλεκτρολο γος 
 
 
                                                                             Αναστασι α  Μπού μπούλή 
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