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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ UPS  ΣΟΤ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», 

ΦΟΡΔΑ Ν.ΚΟΕΑΝΖ 

` 

(Πξνϋπνινγηζκόο 11.000,00€ ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%) 
 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 

474/29-11-2017, απφθαζε ηνπ Γ.. (AΓΑ: 6M8Φ4690Β-27Γ, ΑΓΑΜ: 17REQ002351059) 

θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

1. Σνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/4-4-2005, ηεχρνο Α΄) «Δζληθφ ζχζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

2. Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010). 

3. Σεο αξηζκ.Π1/3305 η.β. ΦΔΚ 1789/12-11-2010 «χλαςε εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 

(παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95.  

4. Σνπ  N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)», 

θαζψο θαη ηελ ππ’αξηζκ. 13460/4-12-2017, κε ΑΓΑ: 6ΓΞΗ4690Β-Β4Φ, αλάιεςε 

ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζε πίζησζεο, (α/α:1564). 
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Πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνκήζεηαο θαη 

εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ UPS γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο πηέξπγαο  ηνπ  Γ. Ν.«Μακάηζεην»-

«Μπνδνζάθεην»,  (θνξέαο: Ννζνθνκείν Κνδάλεο), πξνυπνινγηζκνχ 11.000,00€ ζπκπεξ. 

ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν.4412/2016, έρνπλ νη αλαθεξφκελνη 

θαησηέξσ εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί,  

 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ          

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ  (UPS) ΗΥΤΟ 20KVA/18KW 

 
1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο ζπλζέηνπλ ηελ απαίηεζε γηα ηελ πξνκήζεηα:   

πζηήκαηνο Αδηάιεηπηεο Παξνρήο πνπ ζα απνηειείηαη απφ : 

 UPS ηζρχνο 20KVA/18KW. 

 πζηνηρία ζπζζσξεπηψλ γηα απηνλνκία 100 ιεπηψλ ζε θνξηίν 20KVA/16KW.  

Σν UPS ζα πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο on line δηπιήο κεηαηξνπήο ηζρχνο. ηελ Τπεξεζία ζα 

παξαδνζεί ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο θαη ρεηξηζκψλ ηνπ UPS θαη ησλ θνξηίσλ. 

Οη παξνχζεο πξνδηαγξαθέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο. Όιεο νη πξνζθνξέο 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη.  
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2. ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Σν UPS πξέπεη λα δηαζέηεη CE mark. Σν UPS ζα είλαη ζρεδηαζκέλν θαη παξαγφκελν 

ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο:  

 IEC/EN 62040-1 / EN60950-1 "Γεληθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα 

UPS πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο πξνζβάζηκεο απφ ρξήζηεο" 

 IEC/EN 62040-2  / IEC/EN61000-3-2 / IEC/EN61000-6-2 “Απαηηήζεηο 

Ζιεθηξνκαγλεηηθήο πκβαηφηεηαο (EMC)” 

 IEC/EN 62040-3  “Απαηηήζεηο απφδνζεο θαη κέζνδνη ειέγρνπ” 

 Σν UPS ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζζεί ζε εξγνζηάζην ην νπνίν ζα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004. Απηφ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

ππνβνιή αληίγξαθνπ ελ ηζρχ πηζηνπνηεηηθνχ ην νπνίν ζα έρεη εθδψζεη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλνο νίθνο πηζηνπνίεζεο.  

Δπίζεο, ε εηαηξεία πνπ ζα πξνκεζεχζεη ην UPS ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν 

πηζηνπνηεηηθνχ ελ ηζρχ ISO 9001:2008 πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο γηα ην αληηθείκελν πνπ αθνξά ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο.  

 

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΟΝΑΓΑ UPS 

3.1 Πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ 

Σν UPS ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά κέξε:   
 Πιήξε Αλνξζσηή IGBT  

 Μεηαηξνπέα IGBT  

 Φεθηαθφ Δπεμεξγαζηή ήκαηνο  

 Υεηξνθίλεην Γηαθφπηε Παξάθακςεο  

 Ζιεθηξνληθφο Μεηαγσγηθφο Γηαθφπηεο  

 πζζσξεπηέο  

  Φνξηηζηή  

 

3.2 Αλνξζσηήο IGBT  

Ο IGBT αλνξζσηήο ζα έρεη έλα δηαθφπηε απνκφλσζεο εηζφδνπ θαη έλα ζχζηεκα ςεθηαθνχ 

αλπζκαηηθνχ ειέγρνπ PWM (digital vector control, βαζηζκέλν ζε DSP) ην νπνίν, εθηφο απφ 

ηηο θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο (κεηαηξνπή AC/DC) ζα δηνξζψλεη απηφκαηα ην ζπληειεζηή ηζρχνο 

εηζφδνπ ζηελ ηηκή ηνπ > 0.99 θαη ζα πεξηνξίδεη ηελ απφξξηςε ησλ αξκνληθψλ ζηελ θεληξηθή 

παξνρή ζηελ ηηκή THDI < 3% ζε πιήξεο θνξηίν ζηελ έμνδν. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ ηηκήο αξκνληθψλ ξεχκαηνο 

εηζφδνπ κέζσ επηζήκνπ θπιιαδίνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ UPS. Οπνηαδήπνηε δήισζε 

ηνπ ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ δελ γίλεηαη απνδεθηή.  

 

3.3 Μεηαηξνπέαο IGBT 

Ο κεηαηξνπέαο ζα είλαη, ηερλνινγίαο PWM (Pulse Width Modulation) θαη ζα ρξεζηκνπνηεί 

IGBT λέαο ηερλνινγίαο ν νπνίνο ζα παξέρεη ζηελ έμνδν ηνπ ηζρχ κε ζπληειεζηή ηζρχνο 

εμφδνπ 0,9, δειαδή 20kVA/18kW.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηελ επίηεπμε ηεο 

παξαπάλσ ηηκήο ζπληειεζηή ηζρχνο εμφδνπ κέζσ επηζήκνπ θπιιαδίνπ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

ηνπ UPS.Οπνηαδήπνηε δήισζε ηνπ ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ δελ γίλεηαη απνδεθηή.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κεηαηξνπέα ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα 

παξαθάησ:  

• Μεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο απφ ηνλ αλνξζσηή ή ηελ ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ ζε 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα.  

• Ύπαξμε θαηάιιεινπ θίιηξνπ εμφδνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηξνθνδνζία ησλ θνξηίσλ κε 

εκηηνλνεηδή θπκαηνκνξθή.  
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• Φεθηαθφο έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή ηερλνινγίαο 

(DSP –Digital Signal Processor) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα ησλ παξακέηξσλ εμφδνπ 

(ηάζε, παξακφξθσζε, ζπρλφηεηα).  

• Απελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε πεξίπησζε ρακειήο ηάζεο ζπζζσξεπηψλ.  

• Απελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαηξνπέα ζε πεξίπησζε εζσηεξηθήο ππεξζέξκαλζεο.  

• Ύπαξμε θπθιψκαηνο ειέγρνπ ππεξθφξησζεο ή βξαρπθπθιψκαηνο ηεο εμφδνπ.  

• Ύπαξμε θπθιψκαηνο ειέγρνπ απφ θαη πξνο ηελ ελαιιαθηηθή γξακκή ηξνθνδνζίαο.  

• Πξνζηαζία εμφδνπ ηνπ UPS κε αζθάιεηεο.  

 

Δπεηδή ην UPS πξφθεηηαη λα ηξνθνδνηήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη θξίζηκν εμνπιηζκφ ν 

κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάησ πνζνζηά ππεξθφξησζεο ηνπ 

κεηαηξνπέα:  

 110% γηα 10 ιεπηά  

 130% γηα 1 ιεπηφ 

  

3.4 Φεθηαθόο επεμεξγαζηήο ζήκαηνο 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη πιήξσο ειεγρφκελε απφ ςεθηαθφ επεμεξγαζηή ηερλνινγίαο DSP 

(Digital Signal Processor) πξνθεηκέλνπ λα απμάλεηαη ε αμηνπηζηία, ε ηαρχηεηα αληαπφθξηζεο, 

ε απφδνζε θαη ε αθξίβεηα ηνπ UPS 

 

3.5 Υεηξνθίλεηνο Γηαθόπηεο Παξάθακςεο  
O Υεηξνθίλεηνο Μεηαγσγηθφο Γηαθφπηεο Παξάθακςεο (Manual By-Pass) ζα είλαη 

ελζσκαησκέλνο ζην UPS.  

Ζ Μεηαγσγή ησλ θξηζίκσλ θνξηίσλ απφ ηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα ζην δίθηπν θαζψοεπίζεο 

απφ ην δίθηπν ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα ζα πξαγκαηνπνηείηαη αδηάιεηπηα κέζσ ηνπ 

Υεηξνθίλεηνπ Μεηαγσγηθνχ Γηαθφπηε Παξάθακςεο (Manual By-Pass). Δθφζνλ ηα θξίζηκα 

θνξηία ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Υεηξνθίλεηνπ Μεηαγσγηθνχ Γηαθφπηε Παξάθακςεο 

(Manual By-Pass) ην χζηεκα Αδηαιείπηνπ Λεηηνπξγίαο ζα είλαη αλελεξγφ επηηξέπνληαο 

θάζε εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιάβεο ή ζπληήξεζεο κε αζθάιεηα.  

 

3.6 Ζιεθηξνληθόο Μεηαγσγηθόο Γηαθόπηεο  
Ο Ζιεθηξνληθφο Μεηαγσγηθφο Γηαθφπηεο ζα απνηειείηαη απφ έλα ζηαηηθφ δηαθφπηε κε δχν 

αληηπαξάιιεια ζπξίζηνξ ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο θάζεηο θαη έλα ηειερεηξηδφκελν δηαθφπηε 

ζηελ πιεπξά ηνπ κεηαηξνπέα. Ο Ζιεθηξνληθφο Μεηαγσγηθφο Γηαθφπηεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ αδηάιεηπηε κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ απφ ηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα ζηελ 

ελαιιαθηηθή γξακκή ηξνθνδνζίαο. Ο ρξφλνο κεηαγσγήο απφ ηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα ζηελ 

ελαιιαθηηθή γξακκή ηξνθνδνζίαο θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ελαιιαθηηθή γξακκή 

ηξνθνδνζίαο ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα ζα είλαη 0 ms.   

 

3.7 πζζσξεπηέο 

Οη ζπζζσξεπηέο ζα είλαη : 

 Μνιχβδνπ-νμένο θιεηζηνχ ηχπνπ (sealed lead acid) , κε ειεγρφκελεο βαιβίδεο (valve-

controlled) ρσξίο απαίηεζε ζπληήξεζεο (maintenance free). 

 Οη ζπζζσξεπηέο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην ππάξρνλ αλνηθηφ κεηαιιηθφ ηθξίσκα εθηφο 

ηνπ UPS. 

 Ζ ζπζηνηρία ζα απνηειείηαη απφ 36 ζπζζσξεπηέο High rate (400 Watts/cell at 1.67V/cell 

25 C) . 

 Θα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ ην νλνκαζηηθφ θνξηίν ησλ 20kVA/16KW γηα 

100 ιεπηά (ζα θαηαηεζεί ππνινγηζκφο απηνλνκίαο κε ζπληειεζηή ηζρχνο 0,8 θαη ηέινο εθ 

θφξηηζεο 1,8V/Cell). 

 Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ ζπζζσξεπηψλ ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνίεζε παξαγσγήο 

θαηά ISO 9001 

 Οη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηα δηεζλή πξφηππα πηζηνπνίεζεο ΔΛΟΣ 

ΔΝ 60896-21, ΔΛΟΣ ΔΝ 60896-22 θαη BS6290 part4 
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 Ο πξνζδνθψκελνο ρξφλνο δσήο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ δέθα (10) έηε 

θαη απηφ ζα απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζχκθσλα κε ην EUROBAT 

GUIDE 1999 

 Γηαζηάζεηο πζζσξεπηψλ (mm):  

 Μήθνο: 330mm (πεξίπνπ) 

 Πιάηνο: 170 mm (πεξίπνπ)  

 Ύςνο: 220mm (πεξίπνπ) 

 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζπζζσξεπηψλ είλαη ζεκαληηθέο θαη δελ κπνξεί λα ππάξρεη κεγάιε 

απφθιηζε απφ απηέο  δεδνκέλνπ φηη νη πθηζηάκελεο ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο θαη αλαξηεκέλεο ζε πθηζηάκελν κεηαιιηθφ  ηθξίσκα. ε πεξίπησζε 

κεγάιεο απφθιηζεο απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο δηαζηάζεηο πνπ ζα απαηηήζνπλ 

ηξνπνπνίεζε ησλ κεηαιιηθψλ ηθξησκάησλ ηνπνζέηεζήο ηνπο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη ηα έμνδα ηξνπνπνίεζεο ησλ ηθξησκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ γλψζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ πξηλ θαηαζέζνπλ νπνηαδήπνηε 

Σερλννηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

   Οη ζπζζσξεπηέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2) εηψλ νιηθή 

θαη έλα (1) έηνο επηπιένλ γηα κεξηθή αληηθαηάζηαζε 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη ζπζζσξεπηέο απφ πηζαλή βιάβε ιφγσ βαζεηάο 

εθθφξηηζεο, ε ειάρηζηε ηάζε εηζφδνπ ηνπ κεηαηξνπέα (inverter stop voltage)  ζα αιιάδεη 

απηφκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν εθθφξηηζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν κέγηζηνο δπλαηφο ρξφλνο δσήο ησλ ζπζζσξεπηψλ, ζα  

πξέπεη ε ηάζε ζπληήξεζεο (float voltage) λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ζεξκνθξαζία.  

 

3.8 Φνξηηζηήο  
Ζ θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ θνξηηζηή ν νπνίνο ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ησλ ζπζζσξεπηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θνξηηζηή ζα 

βαζίδεηαη ζε εμειηγκέλν ζχζηεκα θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν κέγηζηνο 

ρξφλνο δσήο ησλ ζπζζσξεπηψλ.  

Σν ζχζηεκα θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηεί βεκαηηθή θφξηηζε 

ελαιιάζζνληαο ηνλ ηξφπν θφξηηζεο απφ πεξηνδηθή ζε ζπληεξεηηθή πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεχνληαη νη ζπζζσξεπηέο επηηπγράλνληαο ηνλ κέγηζην ρξφλν δσήο ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε πεξηνδηθήο θφξηηζεο ηεο ζπζηνηρίαο ην ζχζηεκα απηφκαηα ζα εθθηλεί ηε θφξηηζε 

φηαλ απαηηείηαη ελψ αληίζεηα φηαλ δελ απαηηείηαη ζα ηε δηαθφπηεη, βνεζψληαο έηζη ζηελ 

επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ ψζηε ε ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ λα κελ παξακέλεη δηαξθψο 

ππφ ηάζε. πλερψο ζα επηηεξεί ηελ θαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηψλ θαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα 

ζα ηελ επαλαθνξηίδεη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ( θπθιηθή θφξηηζε) . 

Δπίζεο ν θνξηηζηήο ζα πξαγκαηνπνηεί ηα παξαθάησ:  

• Ρπζκηδφκελε ηάζε ζπληεξεηηθήο θφξηηζεο (1,8V/ cell έσο 2,35V/cell επηιεγφκελν)  

• Ρχζκηδφκελε έληαζε θφξηηζεο αλάινγα κε ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζζσξεπηψλ.  

• Απηφκαηε επηινγή ηνπ ηξφπνπ θφξηηζεο ηεο ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ ζεξκνθξαζία.  

• Απηφκαην θαη πξνγξακκαηηδφκελν έιεγρν ηεο ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ κε έλδεημε γηα ηελ 

απφδνζε ηνπο (Battery test) ν νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο αιγνξίζκνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ηάζε θαη ηελ θακπχιε εθθφξηηζεο. ε πεξίπησζε αζηνρίαο ν ρξήζηεο ζα 

εηδνπνηείηαη νπηηθναθνπζηηθά.  

• Δκθάληζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ ζηελ νζφλε ηνπ πίλαθα 

ειέγρνπ: ελαπνκείλαληαο ρξφλνο απηνλνκίαο, επίπεδν θφξηηζεο, ξεχκα θαη ηάζε θφξηηζεο.  

• Έιεγρν θαη πξνζηαζία ησλ ζπζζσξεπηψλ απφ βαζηά εθθφξηηζε θαζψο επίζεο θαη 

πξνζηαζία ησλ ζπζζσξεπηψλ ζε πεξηπηψζεηο απμεκέλνπ ρξφλνπ επαλαθφξηηζεο  

• Πξνζηαζία απφ ππεξέληαζε.  

• Πξνζηαζία ηεο ζπζηνηρίαο ζπζζσξεπηψλ κέζσ απηφκαηνπ δηαθφπηε.  
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4. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  
Δίζνδνο  
Ολνκαζηηθή Σάζε  230/400 VAC 3θ + Ν  
Γηαθχκαλζε Σάζεο  ±10%  
Ολνκαζηηθή πρλφηεηα  50 Hz  
Γηαθχκαλζε πρλφηεηαο  ±10%  
πληειεζηήο Ηζρχνο  ≥0,99  
Οιηθή Αξκνληθή Παξακφξθσζε Ρεχκαηνο 

Δηζφδνπ (THDi)  
 
≤5%  

Έμνδνο  
Ολνκαζηηθή Ηζρχο (kVA)  20 kVA  
Δλεξγφο Ηζρχο (kW)  18 kW  
πληειεζηήο Ηζρχνο  ≥0,90  
Ολνκαζηηθή Σάζε  230/400 VAC 3θ + Ν  
Ολνκαζηηθή πρλφηεηα  50 Hz  
Γηαθχκαλζε Σάζεο  ±1% (static), ±5% (dynamic)  
Οιηθή Αξκνληθή Παξακφξθσζε Σάζεο Δμφδνπ  ≤2% (γξακκηθφ θνξηίν), ≤5% (κε γξακκηθφ 

θνξηίν)  
Τπεξθφξησζε  110% γηα 10 min, 130% γηα 1 min  
 

5. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Σα φξγαλα ελδείμεσλ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπληήξεζε θαη δηάγλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Σα ιεηηνπξγηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ UPS ζα είλαη ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο. 

 Σν εξκάξην ηνπ UPS ζα είλαη γεξήο θαηαζθεπήο κε αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο. 

 Θα ζπλνδεχεηαη απφ έλα (1) ρξφλν εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη εγγπεκέλε γηα δέθα (10) ρξφληα. 

 

6. ΔΓΓΡΑΦΑ 

Όια ηα ηερληθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, θαη ηδηαίηεξα ην εγρεηξίδην 

ρξήζεο, νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ν νδεγφο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ 

βιάβεο, πξέπεη λα είλαη ζηελ Αγγιηθή θαη ζηελ Διιεληθή.   

 

 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ.  

Ο αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα, πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζηελ 

πθηζηάκελε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέζε ζε ιεηηνπξγία, δνθηκέο 

κεηαγσγήο θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη ην 

εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ. 

Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα εθπαηδεπηεί θαηάιιεια απφ ηνλ αλάδνρν γηα ην 

ρεηξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ UPS.  

 

  

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά, ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» , ΝΟ.ΜΟΝ.ΚΟΕΑΝΖ, 

δηεχζπλζε Κ.ΜΑΜΑΣΗΟΤ 1 ΚΟΕΑΝΖ κέρξη ηελ  18-12-2017 εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 
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12:00 π.κ. 

ε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ», ν ηίηινο 

«ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ UPS  ΣΟΤ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΣΔΗΟ»-«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ΦΟΡΔΑ 

Ν.ΚΟΕΑΝΖ», ν ηίηινο ηεο αξκφδηα Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα: «Γ.Ν. 

«ΜΑΜΑΣΔΗΟ – ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» ηνπ Ν. Κνδάλεο» θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ' νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ζηελ Τπεξεζία 

καο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζπληαγκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, (θπξίσο θάθεινο) ν νπνίνο ζα πεξηέρεη δχν (2) επηκέξνπο 

αλεμάξηεηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο. 

 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ:  

 

Α. «ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 

Ο θάθεινο απηφο πεξηέρεη: 

1. Βεβαίσζε απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην, κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ππφ παξνρή 

ππεξεζίεο. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη: 

- Να δειψλεη ν ππνςήθηνο φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, είλαη 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο). 

- Γελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. 

- Γελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

- Γελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα 

- Όηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

- Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηεο 

νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 
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3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.  Η υποχρζωςη αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ 

εταιρειών περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα 

Σφμβουλο, καθώσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου. 

4. Φορολογική Ενημερότητα. 

5. Αςφαλιςτική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

 

 

Β. «ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»: 

 

ε μερσξηζηφ θάθειν ζα θαηαηεζεί ε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζε δχν (2) αληίηππα 

πξσηφηππν θαη αληίγξαθν. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε.  

Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή πνπ ζα δνζεί θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελ ιφγσ 

πξνκήζεηαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη 

φηη ηεξείηαη ε εξγαηηθή λνκνζεζία. 

Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε 

ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη. 

Ζ απνζθξάγηζε θαη ν έιεγρνο ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ,  ζηηο 19-12-2017 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. 

 

Πιεξσκή:  Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο (ΚΑΔ 9749). 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ππφ ηνλ φξν φηη δε ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ή άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Κξαηήζεηο:  Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ή ζα 

επηβιεζνχλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, φπσο θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε δαπάλε απαηηνχκελε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
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πξνκήζεηαο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Κάζε δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηα πιαίζηα 

ηεο ζχκβαζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα επηιπζεί κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, πάληα κέζα ζηα 

πιαίζηα ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ηα Γηθαζηήξηα Κνδάλεο. 

    

 

                                                                                             Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ  

 

 

                       

                                                                                        ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΗΧΣΗΓΖ            
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