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ΑΔΑ

Ακινα 7/12/2021
Αρ. Πρωτ 12726/9.12.2021

: Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ ςυλλογισ κλειςτϊν προςφορϊν
για τθν ετιςια ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν από ανάδοχθ εταιρεία,
ςχετικά με τθ «υντιρθςθ του ςυςτιματοσ αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ
(UPS) του Νοςοκομείου», προχπολογιςμόσ 1.500,00€ ςυμπερ. Φ.Π.Α. ςε
βάροσ του ΚΑΕ 0887 του προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου οικ. Ζτουσ
2021.
: 1.Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016) «Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγωλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)», όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2. Ν.4782/2021 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη
αλακόξθωζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ηωλ δεκνζίωλ ζπκβά ζεωλ,
εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ην κείο ηεο άκπλαο θαη ηεο
αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ
πγεία
3.Τν ΦΔΚ 1110/30-12-2019
«Γηνξηζκόο Κνηλνύ Γηνηθεηή ζηα
δηαζπλδεόκελα ΝΠΓΓ Ννζνθνκείωλ Γ.Ν.Α «Σηζκαλόγιεην - Ακαιία
Φιέκηγθ» θαη «Γ.Ν. Παίδωλ Πεληέιεο».
4.Τν ΦΔΚ 37/21-01-2020 (ηεύρνο ΥΟΓΓ) «Γηνξηζκόο Αλαπιεξώηξηαο
Γηνηθήηξηαο ζην Γ.Ν. Παίδωλ Πεληέιεο»
5.Τελ ππ.αξηζκ. 2685/11-2-2020 Απόθαζε , ζρεηηθά κε ηελ εθρώξεζε
αξκνδηνηήηωλ ζηνπο Αλ. Γηνηθεηέο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
6. To ππ.αξηζκ. 5754/3-6-2021 έγγξαθν ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο, ζρεηηθά
κε ηε ζπλέρηζε ηεο αλωηέξω ππεξεζίαο, ιόγω ηεο επηθείκελεο ιήμεο ηεο
εηήζηαο ζύκβαζεο ζηηο 2-08-2021.
7. Τελ ππ.αξηζκ. 6195/15-6-2021 εηζήγεζε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
δηελέξγεηαο , ηεύρνπο δηαθήξπμεο θαη επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη
αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ,
ηνπ
ππ.αξηζκ.
ΣΓ45/20
Σπλνπηηθνύ
δηαγωληζκνύ, πξνο ην ΓΣ.
8. Τελ ππ.αξηζκ. 18/10-09-2021 Απόθαζε ΓΣ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε
δηελέξγεηαο , ηεύρνπο δηαθήξπμεο θαη επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη
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αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ,
ηνπ
ππ.αξηζκ.
ΣΓ45/20
Σπλνπηηθνύ
δηαγωληζκνύ, γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε UPS ηνπ Γ.Ν.Π.Π. (Θέκα 67)
ΑΓΑ:6Χ1Δ4690Ψ5-ΦΞΜ
9. Τελ αλαγθαηόηεηα ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο UPS γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ.

Σο Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά,
προβαίνει ςτθν διενζργεια Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για τθ
ςφμβαςθ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ «Ετιςια υντιρθςθ του ςυςτιματοσ αδιάλειπτθσ
τροφοδοςίασ (UPS) του Νοςοκομείου», ςε βάροσ του ΚΑΕ 0887 του
προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου οικ. Ζτουσ 2021, προκειμζνου να καλυφκοφν οι
ετιςιεσ ανάγκεσ , με τθ διαδικαςία ςυλλογισ, τουλάχιςτον τριϊν κλειςτϊν
προςφορϊν, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ,
τθσ παροφςασ όπου αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ.
ασ καλεί να υποβάλετε ςε κλειςτό πρωτοκολλθμζνο φάκελο, που κα περιζχει τα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν.
Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ : Η ετιςια υντιρθςθ του ςυςτιματοσ αδιάλειπτθσ
τροφοδοςίασ ( UPS) του Νοςοκομείου (CPV 50000000-5) .
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ : 1.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Κριτήριο κατακφρωςησ : χαμηλότερη τιμή
ΤΜΒΑΗ : ΕΣΗΙΑ
IΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ : Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ
για χρονικό διάςτθμα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακϊν ημερϊν από τθν
επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ τθσ παροφςασ.
Τποβολή προςφοράσ: Η υποβολι προςφορϊν μπορεί να γίνεται κάκε μζρα ςτο
γραφείο προμθκειϊν, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
που κα αναρτθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μθτρϊο ςυμβάςεων (ΕΗΔΗ),
ΔΙΑΤΓΕΙΑ & ΙΣΟΧΩΡΟ (www.paidon-pentelis.gr) .
Οι προςφορζσ κα πρζπει να κατατεκοφν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ιδιοχείρωσ,
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ ςτθ
διεφκυνςθ: Ιπποκράτουσ 8, Π. Πεντζλθ ΣΚ 15236
Σο εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία πρωτοκόλλου τθσ
Τπθρεςίασ , που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.
H αξιολόγηςη των υποβληθζντων προςφορϊν θα διενεργηθεί από την
ςυςταθείςα επιτροπή.
Τποβολή προςφορϊν ζωσ τθν 17/12/2021 , θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΗ και ϊρα 14.30μ.μ
Αποςφράγιςη προςφορϊν: 20/12/2021 θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 09.00π.μ
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2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι
ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι ςυνεταιριςμοί που δραςτθριοποιοφνται ςτο
αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ υπθρεςίασ, που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν
υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ
Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερϊν
διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ι προερχόμενα από τρίτεσ χϊρεσ που
ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. και τα οποία πλθροφν τουσ
όρουσ που κακορίηονται ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ.
2.2 Οι ενϊςεισ προςϊπων δεν υποχρεοφνται να περιβλθκοφν οριςμζνθ νομικι
μορφι για τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ που θ
διακθρυςςόμενθ με τθν παροφςα Τπθρεςία κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων
θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, εφ’ όςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να
περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και θ ζνωςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι,
υποχρεοφται να το πράξει.
2.3 Σα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι
εγγεγραμμζνα ςτα οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να
προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν
εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να
προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, κατά τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 44 του Π.Δ. 60/2007.
2.4 Αδειοφχοι ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Α. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ.
ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο τοποθετοφνται τα παρακάτω δικαιολογητικά
πρότυπα και αντίγραφα (επί ποινήσ απόρριψησ)
(1) Ενημερωμζνη Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86,
ςυμφϊνωσ περ. (αα) του εδ.(β) του άρκρου 93 του Ν 4412/2016, θ οποία πρζπει
να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν
θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν
απαιτείται βεβαίωςη του γνήςιου υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή ή
τα ΚΕΠ και ςτθν οποία :
(α) να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν.
(β) να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ:
1) Δεν υπάρχει εισ βάροσ τουσ τελεςίδικη καταδικαςτική απόφαςη για κάποιο
αδίκημα από τα αναφερόμενα ςτην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
2) Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενήμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του
ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
3) Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ καταςτάςεισ ςτην παρ. 4 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
4) Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελητήριο ςυμφώνωσ παρ. 2 του άρθρου 75
του Ν. 4412/2016.
(γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα
Τπθρεςία για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που
αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ςυμφϊνωσ του άρκρου 80
του Ν.4412/2016 και εφόςον ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα να
οφείλει ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των είκοςι (20) θμερϊν από τθν ςχετικι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, να προςκομίςει
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016.
(2) Αποδεικτικό ζγγραφο νομιμοποίηςησ του προςφζροντοσ (παραςτατικό
/ζγγραφο ςφςταςθσ εταιρείασ) ςυμφϊνωσ περ. (γγ) του εδ. (β)του άρκρου 93 του
Ν.4412/2016.
(3) Παραςτατικό εκπροςϊπηςησ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο
διαγωνιςμό με εκπρόςωπο τουσ ςυμφϊνωσ περ. (δδ) του εδ. (β) του άρκρου 93 του
Ν 4412/2016.

Β. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η τεχνική προςφορά ςε δφο αντίγραφα (
πρωτότυπο- αντίγραφο) με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ . τον εν λόγω
φάκελο τοποκετείτε
 ςυμπληρωμζνοσ ο Πίνακα υμμόρφωςησ ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ)
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Βεβαίωςη τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Νοςοκομείου ότι
ζλαβαν πλήρη γνϊςη των εργαςιϊν και των ειδικϊν τοπικϊν ςυνθηκϊν οι
υποψήφιοι.
 Αντίγραφα άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ του προςωπικοφ που κα
απαςχολθκεί ςτο ζργο ςυντιρθςθσ .
 Αντίγραφο κεωρθμζνθσ κατάςταςθσ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ του
ανωτζρω προςωπικοφ που να αποδεικνφεται θ υπαλλθλικι τουσ ςχζςθ.
 Πίνακα παρόμοιων ζργων ςυντιρθςθσ UPS νοςοκομείων, με ςτοιχεία
επικοινωνίασ, αντίςτοιχθσ τάξεωσ, τα 5 τελευταία ζτθ.
Γ. Κλειςτόσ φάκελοσ Επί ποινή Αποκλειςμοφ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομική προςφορά ςε δφο
αντίγραφα ( πρωτότυπο- αντίγραφο) και κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία
τθσ προςφοράσ, ςτθν οποία κα αναγράφεται και το ποςοςτό Φ.Π.A. (%) ςτο οποίο
υπάγονται οι υπθρεςίεσ και κα βαρφνει το φορζα, κακϊσ και τθν ιςχφ τθσ
προςφοράσ.
υμπληρωμζνο τον Πίνακα Οικονομικήσ προςφοράσ ( ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ).
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςη υποβολήσ τουσ
απορρίπτονται.
Η μη ςυμμόρφωςη προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ ανωτζρω απαιτήςεισ
ςυνεπάγεται την απόρριψη τησ προςφοράσ.

ΤΜΒΑΗ
Μεταξφ του Γ.Ν.Π.Π και του προμθκευτι, κα υπογραφεί ςφμβαςθ. O ανάδοχοσ
ςτον οποίο Θα κατακυρωκεί θ υπθρεςία, υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα
(10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για
υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ .
Η ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που
περιλαμβάνονται ςτθ πρόςκλθςθ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν οικονομικι
και τεχνικι προςφορά του προμθκευτι. Θα διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο και
δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Σο
κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι
παςίδθλων παραδρομϊν.

ΚΡΑΣΗΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Σον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ ενδεικτικζσ κάτωκι κρατιςεισ που ιςχφουν ι
κα επιβλθκοφν, πλθν του αναλογοφντα Φ.Π.A. ο οποίοσ βαρφνει το Νοςοκομείο.
1)
2% Τπζρ ψυχικισ υγείασ
2)
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3)

3% Χαρτόςθμο Ε.Α.ΔΗ.Τ. εφαρμοςτζο επί κράτθςθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ.

4)

20% ΟΓΑ χαρτοςιμου εφαρμοςτζο επί Χαρτοςιμου Ε.Α.ΔΗ.Τ.

Οι άνωκεν κρατιςεισ υπολογίηονται επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου
8% Παρακράτθςθ φόρου που υπολογίηεται επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου
αφοφ αφαιρεκοφν οι κρατιςεισ. Σο πλθρωτζο ποςό προκφπτει από τθν αφαίρεςθ
των τελικϊν ποςϊν που προκφπτουν από τον υπολογιςμό άνωκεν (κρατιςεων &
παρακράτθςθσ φόρου) από τθν μικτι αξία κάκε τιμολογίου πϊλθςθσ.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
«ε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν
ανακζτουςα αρχι εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ
από αυτόν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Π.Δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ
χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι
του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του
πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ».

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΕΤΣΑΘΙΑ ΚΑΣΟΙΚΟΤ
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ UPS
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ Πεληέιεο (ΓΝΠΠ), έρεη έλα ζύζηεκα αδηάιεηπηεο ηξνθνδνζίαο
ην νπνίν ππνζηεξίδεη

λεπξαιγηθά ζεκεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο

ξεύκαηνο, όπσο ΜΕΘ, ρεηξνπξγεία θαη νξηζκέλα κεραλήκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ, γηα δηάξθεηα
ηνπιάρηζηνλ 2 σξώλ ζε πιήξε δηαθνπή.
Σηελ παξνύζα Τερληθή πξνδηαγξαθή πεξηγξάθνληαη νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο θαη επηζθεπή βιαβώλ πνπ ηπρόλ παξνπζηαζζνύλ, γηα
ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο.

Περιγραθή ζσζηήμαηος UPS
Τν ζύζηεκα απηό βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην ρώξν πηλάθσλ δηαλνκήο θαη έρεη ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:


Τύπνο: UPS DX20000H XL31



Ιζρύο : 20KVA.

Εργαζίες προληπηικής ζσνηήρηζης

Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθέο ζπληήξεζεο δηεμάγνληαη θαηόπηλ πξνεγνύκελεο ζπλελλόεζεο ηνπ
Αλαδόρνπ κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ ΓΝΠΠ, θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη εκέξεο. Οη
εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, νη νπνίεο εθηεινύληαη αλά δίκελν ( 6 επηζθέςεηο εηεζίσο)
πεξηιακβάλνπλ :
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Έιεγρνο ζπλζεθώλ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο



Οπηηθόο έιεγρνο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ UPS



Καζαξηζκόο UPS θαη κπαηαξηώλ

ΑΔΑ: ΨΥΞ2469Η24-Η7Υ



Έιεγρνο, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ UPS
(ηάζεηο – ξεύκαηα)



Έιεγρν, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο ησλ ζπλερώλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS (ηάζεηο –
ξεύκαηα)



Έιεγρνο ησλ κπαηαξηώλ θαη ηεζη απηνλνκίαο ηνπο



Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ UPS ( κεηαγσγέο – ζπγρξνληζκόο κε δίθηπν θ.ι.π)



Καηαγξαθή ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ ζε ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΦΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΧΗΣ
(Δ.Τ.Ε) πνπ ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ΓΝΠΠ ζε δύν
αληίγξαθα.

Σην Δ.Τ.Ε ν Αλάδνρνο ζα θαηαγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ηε ιεηηνπξγηθή

θαηάζηαζε ηνπ UPS θαη ζα αλαθέξεη κε επθξίλεηα ηπρόλ αλαιώζηκα, αληαιιαθηηθά ή
ηπρόλ άιια κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ UPS.

Έκηακηη ζσνηήρηζη-επιζκεσή

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε εληόο δύο (2) ωρών, από ηελ ιήςε ηεο
εηδνπνίεζεο ηνπ ΓΝΠΠ, λα επεκβαίλεη ακέζσο γηα απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ηνπ UPS.

Γενικά

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη


λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ, ην νπνίν
έρεη αζθαιίζεη ζην ΙΚΑ ή ηπρόλ άιινλ αζθαιηζηηθό θνξέα θαζώο θαη λα ηεξεί ό,ηη
πξνβιέπεηαη ζρεηηθά από ηνπο αληίζηνηρνπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηώλ απηώλ.



λα εθηειεί ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κε όιεο ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο γηα εθείλνπο
πνπ απαζρνινύληαη ζηελ εξγαζία, ζα είλαη απηόο θαη κόλνο απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο
γηα θάζε αηύρεκα, πνπ ηπρόλ ζπκβεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζην
πξνζσπηθό ηνπ.



λα ελεκεξώλεη ην ΓΝΠΠ γηα θάζε ηερληθή βειηίσζε ηνπ ππνζηεξηδόκελνπ UPS, γηα
θάζε δηαθνπή παξαγσγήο θάπνηαο κνλάδαο θαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε. Εάλ ε
βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε δελ παξέρεηαη δσξεάλ από ηνλ Καηαζθεπαζηή, ε
εθαξκνγή ηεο απνθαζίδεηαη θαηόπηλ εηδηθήο ζπκθσλίαο θαηά πεξίπησζε.



Να ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πίλαθα παξόκνησλ έξγσλ ζπληήξεζεο UPS
λνζνθνκείσλ, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, αληίζηνηρεο ηάμεσο, ηα 5 ηειεπηαία έηε
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1

Σιμή Παρατηρητηρίου

Κωδικόσ Παρατηρητηρίου

Σελική Σιμή

ΦΠΑ

υνολική τιμή χωρίσ ΦΠΑ

Σιμή Μονάδοσ χωρίσ ΦΠΑ

Ποςότητα

Μονάδα μζτρηςησ

ΕΙΔΟ

Α/Α
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ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 1

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ :
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1
Σπκθωλία επί ηνπ ζπλόινπ
ΝΑΙ
ηωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ
όπωο αλαιπηηθά νξίδεηαη ζην
Μέξνο Β΄ ηεο πξόζθιεζεο

ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΑΝΣΗΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ.
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