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ΧΑΪΔΑΡΙ 12/04/2018

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».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

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 παρούσα τεχνική περιγραφή αφορα τήν ετήσια προγραμματισμενή προλήπτική σύντήρήσή
και τις αποκαταστασεις εκτακτων βλαβων πού πιθανον να προκύψούν στις εγκαταστασεις
Μεσής Τασής, Χαμήλής Τασής, Πινακα Αντισταθμισής μετασχήματιστες και Η/Ζ.
ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εκτελεσή των ορων τής σύμβασής θα γινει σύμφωνα με τις διαταξεις τής κειμενής νομοθεσιας
πού διεπει τή λειτούργια και επιβλεψή των ήλεκτρομήχανολογικων εγκαταστασεων, των προτύπων ΕΛΟΤ, των ΤΟΤΕΕ και των εγκεκριμενων Εθνικων Προδιαγραφων.
- 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.

Γενικος καθαρισμος τού χωρού των πινακων Μ.Τ. ελεγχος, μετρήσεις και δοκιμες τής κύψελής
εισοδού ή οποια απαρτιζεται απο διακοπτή φορτιού, Αύτοματο Διακοπτή, το γειωτή,
μετασχήματιστες εντασεως, και Ηλεκτρονομο προστασιας, ελεγχος καλωδιού Μ.Τ. Μετρήσή
γειωσεως τριγωνού ούδετερού κομβού και μεταλλικων μερων.
Συντήρηση κυψελών Μ.Τ. 20 kv
-Γενικος οπτικος ελεγχος και καθαρισμος τού χωρού των κύψελων Μ.Τ.
-Έλεγχος καλής λειτούργιας των αύτοματων διακοπτων Μ.Τ.
=Έλεγχος λειτούργιας των ενδεικτικων οργανων μετρήσής (ήλεκτρονομος δεύτερογενούς προστασιας)
-Έλεγχος των μήχανικων και ήλεκτρικων μανδαλωσεων
-Έλεγχος και αποκαταστασή σωστής σύνδεσής των ζύγων
-Έλεγχος και καθαρισμος των ακροδεκτων Μεσής Τασής
-Έλεγχος χωρήτικων καταμεριστων τασής
-Έλεγχος καλού εξαερισμού των χωρων Μεσής Τασής
-Έλεγχος και σύντήρήσή των μονωτήρων
Έλεγχος μονωσεων πινακα Μ.Τ.
-Έλεγχος ακροκιβωτιων
-Λιπανσή Μήχανικων μερων διακοπτή Μ.Τ.
-Έλεγχος γειωσεων πινακα
-Έλεγχος λειτούργικοτήτας διακοπτή Μ.Τ.
-Γενικος καθαρισμος τού Πινακα Μ.Τ.
-Καθαρισμος τού χωρού
Συντήρηση 2 Μ/Στων ισχύος 630 KVA έκαστος
-Σύντήρήσή, ελεγχος, μετρήσεις
-Αλλαγή τού αφύγραντικού ύλικού
-Έλεγχος και δοκιμή των σύστήματων προστασιας των σωματων των Μ/Στων
-Έλεγχος τής θεσεως τού tap
-Σύσφιξεις των ακροδεκτων και τού κελύφούς των Μ/στων
-Μετρήσή τής μονωσής των τύλιγματων Μ/Τ και Χ/Τ.
-Μετρήσή τής αντιστασής των τύλιγματων Μ/Τ και Χ/Τ.
-Μετρήσή λογού Μετασχήματισμού
-Έλεγχος εξαερισμού χωρού Μ/Στων
-Έλεγχος περιμετρικής γειωσής χωρού και μεταλλικων στοιχειων
-Έλεγχος διαρροής ελαιού Μ/Στων
-Έλεγχος σταθμής ελαιού Μ/Στων
-Δειγματολήψια ελαιού απο διαστασή και εύρεσή τής διήλεκτρικής τού αντοχής.
-Θερμογραφήσή τύλιγματων
-Έλεγχος φωτισμού ολων των χωρων τού Υ/Σ.
-Έλεγχος των πύροσβεστήρων Υ/Σ
=Έλεγχος πινακιδων σήμανσεως κινδύνού
-Έλεγχος προστατεύτικων μεσων ασφαλούς χειρισμού

-Έλεγχος σύστήματος πύρανιχνεύσής
-Καθαρισμος τού χωρού
Συντήρηση Γ.Π.Χ.Τ.
-Έλεγχος τής κανονικής λειτούργιας των Γενικων Διακοπτων Χ.Τ. και των επι μερούς Διακοπτων
ισχύος
-Έλεγχος σύσφιξεων διακοπτων – ακροδεκτων καλωδιων Γ.Δ.Χ.Τ.
-Έλεγχος μεταγωγων ΔΕΗ –ΗΖ
-Έλεγχος τής σωστής λειτούργιας των βοήθήτικων κύκλωματων τού Υ/Σ
-Έλεγχος καλής λειτούργιας οργανων μετρήσής και ενδειξεων
-Έλεγχος και μετρήσή χωρήτικοτήτας πύκνωτων
-Καθαρισμος και καταλλήλή λιπανσή των κοχλιων πού μετακινούν τούς κινήτούς διακοπτες
Συντήρηση Πίνακα Αντιστάθμισης
-Σύντήρήσή εσωτερικού χωρού πινακα
-Έλεγχος πύκνωτων (μετρήσή χωρήτικοτήτας, ελεγχος αντιστασεων εκφορτισής, ελεγχος ασφαλειων)
-Έλεγχος οργανού αύτοματής αντισταθμισής RVC 12.
-Έλεγχος cosφ καθε τριμήνο απο τον λογαριασμο τής ΔΕΔΔΗΕ.
Η πιο πανω σύντήρήσή τού Υ/Σ και των Μ/Στων θα γινεται 2 φορες το χρονο μετα απο
προγραμματισμενο ραντεβού πού θα κλεινετε μεσω τής τεχνικής ύπήρεσιας τού Νοσοκομειού.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΣ
Περα απο τήν πιο πανω σύντήρήσή των χωρων τού Υ/Σ θα πραγματοποιούνται και δύο
επιθεωρήσεις στις οποιες θα γινεται οπτικος ελεγχος των εγκαταστασεων για να διαπιστωθει ή
καλή λειτούργια τούς (ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ).
Η ύποχρεωσή τού Σύντήρήτή θα περιλαμβανει τα κατωθι:
-Σύντήρήσή –επιθεωρήσή στο χωρο τού Υ/Σ στούς
-Πινακες μεσής τασής
-Πινακες χαμήλής τασής
-Μετασχήματιστες μεσής τασής
-Καλωδια μεσής τασής
-Όργανα προστασιας
-Τιμοκαταλογο ανταλλακτικων - ύλικων
-Τήν αμεσή προμήθεια των διαφορων ύλικων - ανταλλακτικων για να επισκεύασθει τύχον βλαβή
στον ύποσταθμο..
-Η εργασια ανασύστασής ή αντικαταστασής τού ελαιού των Μ/Στων καθως και ή προμήθεια
αύτού.
-Όλες οι μεταβασεις εκτος των τακτικων πού θα χρειασθούν για να αντιμετωπισθει καποιο
προβλήμα στον ύποσταθμο ή στούς μετασχήματιστες.
-Η αποκαταστασή σοβαρής βλαβής στον ΥΣ εντος 24ωρων.
-Σε περιπτωσή πού δεν δύναται ή αποκαταστασή τής βλαβής να ολοκλήρωθει εντος 24ωρων, ο
αναδοχος ύποχρεούται στήν αντικαταστασή με εφεδρικο εξοπλισμο για οσο διαστήμα διαρκεσει
ή αποκαταστασή τής βλαβής .Σε καθε περιπτωσή το Νοσοκομειο ή μερος αύτού δεν θα μεινει
χωρις ήλεκτροδοτήσή.

-Η αμεσή μεταβασή τού Σύνεργειού σύντήρήσής το αργοτερο εντος 2 ωρων απο τήν ανακοινωσή
τής βλαβής καθ΄ ολή τή διαρκεια τού ετούς σύμπεριλαμβανομενων και των αργιων.
-Η εκδοσή πιστοποιήτικού Μήχανολογού – Ηλεκτρολογού ειτε για νεα παροχή ή για
επανασύνδεσή σε οποιοδήποτε κτιριο τού Νοσοκομειού,(να δοθει το κοστος για εκαστή εκδοσή
πιστοποιήτικού).
-Θα πρεπει να λαμβανούμε γνωσή για τύχον παρούσιαζομενο προβλήμα και να δινεται ή αμεσή
λύσή απο τήν πλεύρα τού σύντήρήτή εφοσον πρωτα γινεται ή απαραιτήτή σύνεννοήσή με τον
Υπεύθύνο Μήχανικο τής Τ.Υ. τού Νοσοκομειού.
-Όλα τα ύλικα πού θα απαιτήθούν για τήν αποκαταστασή βλαβής θα βαρύνούν το Νοσοκομειο
πλήν των αναλωσιμων ύλικων και μικρούλικων σύντήρήσής.
2) Συντήρηση 2 Ηλεκτροπαραγών Ζευγών
α) 250 KVA β) 150 KVA
-Αλλαγή λαδιων, φιλτρων λαδιού, φιλτρων πετρελαιού και αερα
-Αλλαγή ιμαντων
-Έλεγχος λειτούργιας μιζας, δύναμο
-Αντικαταστασή φθαρμενων κολλαρων νερού
-Έλεγχος στο σύστήμα προθερμανσής νερού
-Έλεγχος διακενων βαλβιδων
-Έλεγχος τής μονωσής των κύριων τύλιγματων τής γεννήτριας καθως και των βοήθήτικων
-Έλεγχος τού αύτοματισμού τού πινακα τής γεννήτριας
-Καθαρισμος τής γεννήτριας
-Καθαρισμος τού χωρού
Η σύντήρήσή των 2 (τεμ.) ήλεκτροπαραγωγων ζεύγων θα γινεται μια (1) φορα τον χρονο επειτα
απο προγραμματισμενο ραντεβού πού θα κλεινετε με τον Υπεύθύνο Μήχανικο τής Τεχνικής
Υπήρεσιας τού Νοσοκομειού.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΖ
Περα απο τήν τακτική σύντήρήσή των Η/Ζ θα πραγματοποιούνται και 3 επιθεωρήσεις πού θα
γινεται οπτικος ελεγχος τού χωρού και των μήχανήματων για να διαπιστωθει ή καλή λειτούργια
τούς (ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΖ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ).
Η ύποχρεωσή τού σύντήρήτή θα περιλαμβανει τα κατωθι:
-Τις τεσσερις(4) μεταβασεις εξειδικεύμενού σύνεργειού πού αφορούν τήν 1 σύντήρήσή και τις 3
επιθεωρήσεις των 2 Η/Ζ.
-Όλα τα αναλωσιμα ύλικα για τήν μια σύντήρήσή τού ετούς και στις 2 γεννήτριες και αύτα ειναι
(λαδια, φιλτρα λαδιού, φιλτρα πετρελαιού, φιλτρα αερα, φιλτρα νερού, αντιψύκτικο, απιονισμενο
νερο ενδεικτικα και οχι περιοριστικα)
-Τήν αμεσή προμήθεια των απαραιτήτων ύλικων πού ενδεχομενως θα κριθούν αναγκαια για τήν
επισκεύή βλαβής..
-Τιμοκαταλογος ύλικων – ανταλλακτικων.
-Όλες οι μεταβασεις τού σύνεργειού πού θα χρειασθούν για να αντιμετωπισθει ενα προβλήμα στις
γεννήτριες.
-Τήν αμεσή μεταβασή τού σύνεργειού το αργοτερο εντος 2 ωρων απο τήν ανακοινωσή τής βλαβής
καθ’ ολή τή διαρκεια τού ετούς σύμπεριλαμβανομενων και των αργιων.
-Σε περιπτωσή πού δεν δύναται ή αποκαταστασή τής βλαβής να ολοκλήρωθει εντος 24ωρων, ο
αναδοχος ύποχρεούται στήν αντικαταστασή με εφεδρικο εξοπλισμο για οσο διαστήμα διαρκεσει

ή αποκαταστασή τής βλαβής.
Ο Υπεύθύνος Μήχανικος πού θα ορισει ή τεχνική ύπήρεσια τού Νοσοκομειού θα πρεπει να
λαμβανει γνωσή για καθε παρούσιαζομενο προβλήμα και μετα απο σύμφωνια θα δινεται αμεσα ή
λύσή.
Τελος μετα το περας των εργασιων τού ύποσταθμού και των γεννήτριων θα δινονται πρωτοκολλα
εργασιων – σύντήρήσής – μετρήσεων και ελεγχων οπως επισής και προτασεις για τήν ασφαλή
και αποδοτική λειτούργια των εγκαταστασεων.
Περαν των αναλωσιμων ύλικων σύντήρήσής και τα μικρούλικα, ολα τα ύλικα αποκαταστασής
βλαβων θα βαρύνούν το Νοσοκομειο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ επι ποινή απόρριψης
1. Ο σύντήρήτής ύποχρεούται να διαθετει Ηλεκτρολογο Μήχανικο με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 4ής
Ομαδας Α’ ειδικοτήτας (οπως αύτή οριζεται στο Π.Δ 108/2013), τούλαχιστον αποδεδειγμενής
15ετούς εμπειριας στο αντικειμενο, ή δε σχεσή τού με τον προσφεροντα θα αποδεικνύεται με
επισήμα εγγραφα (ύπαλλήλική σχεσή, θεωρήμενο ιδιωτικο σύμφωνήτικο κλπ).
2. Να διαθετει πιστοποιήσή εργασιων σύμφωνα με τα προτύπα ISO 9001/2008, ISO 18001/2008
& 14001/2008 πού να αφορα επιβλεψή λειτούργιας , σύντήρήσής, επισκεύής εξοπλισμού Χαμήλής
και Μεσής και τεχνική ύποστήριξή σύστήματων προστασιας Χαμήλής και Μεσής Τασής.
3. Οι σύμμετεχοντες θα πρεπει να προσκομισούν τούλαχιστον πεντε (5) επιστολες καλής
εκτελεσής για τήν τεχνική ύποστήριξή - σύντήρήσή σε παρομοιες εγκαταστασεις (χαμήλή και
μεσή τασή) απο Δήμοσια ή Ιδιωτικα Νοσήλεύτικα Ιδρύματα πού να περιεχούν Η/Ζ σε εφεδρική
λειτούργια ( κύρια και εφεδρική )
4. Οι σύμμετεχοντες θα πρεπει να καταθεσούν τα πιστοποιήτικα διακριβωσής των κατωθι
αναφερομενων οργανων και σύσκεύων ελεγχού, απαραιτήτα για τήν σωστή και ασφαλή εκτελεσή
των εργασιων σύντήρήσής :
-Θερμοκαμερα
-Σύσκεύή μετρήσής λογού μετασχήματισμού (ratio test)
-Σύσκεύή μετρήσής αντιστασής τύλιγματων (windind resistance)
-Σύσκεύή μετρήσής μονωσής (megger test)
-Σύσκεύή ελεγχού ήλεκτρονομων προστασιας Μετασχήματιστων
-Όργανο ελεγχού πύκνωτων
Τα ανωτερω - επι ποινή αποκλεισμού - θα κατατεθούν με τήν προσφορα τού ύποψήφιού
αναδοχού.
Πριν τήν ύποβολή των προσφορων απαιτειται να γινει οπτικος ελεγχος των εγκαταστασεων Υ/Σ
και Η/Ζ απο τούς ενδιαφερομενούς.
Ο σύντήρήτής θα πρεπει να εχει σε ισχύ ασφαλιστήριο σύμβολαιο ,αστικής και ποινικής εύθύνής
και να κατατεθει με τήν προσφορα τού .
Η Τ.Ε Ηλεκτρολογος
Αναστασια Μπούμπούλή

