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Kάκε ενδιαφερόμενο με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του
Νοςοκομείου

ΚΟΙΝ:Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/
ΠΡΟΚΛΘΘ ΑΡΙΘΜ.84/2020 ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Το Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» ζχοντασ υπόψθ τα παρακάτω ςχετικά:
ΧΕΣ:

1.O N.4412/2016
2. Το αρικμ. 9866/26.06.2020 αίτθμα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ (20REQ007606326)
3.Θ αρικμ. 1192/12.08.2020
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 6Z4646906Ω-K9,
20REQ007606337)
2.To αρικμ.16420/03.11.2020 αίτθμα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ
3.Θ αρικμ. 26/11.11.2020 (κ.6) απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: 6ΚΓΘ46906Ω-ΡΓΕ)

ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν ςυντιρθςθ των κεντρικϊν UPS του
Νοςοκομείου προχπολογιςμοφ 15.004,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ενόσ (1) επιπλζον ζτουσ,
μζχρι τθν Ρζμπτθ 26.11.2020 και ϊρα 10.00πμ

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΘ
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.502,00€ ςυμπ. ΦΡΑ για ζνα (1) ζτοσ και θ ςυνολικι αξία αυτισ,
εφόςον ενεργοποιθκεί από το Νοςοκομείο το δικαίωμα προαίρεςθσ (ιτοι παράταςθ τθσ διάρκειάσ τθσ για ζνα επιπλζον ζτοσ), ςτο
ποςό των 15.004,00€ ςυμπ. ΦΡΑ ευρϊ για δφο (2) ζτθ. Για τθ δζςμευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ, ζχει λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Νοςοκομείου τθσ για τα ζτθ 2020,2021 και 2022 (ΑΔΑ : 6Η4646906Ω-ΘΚ9)
2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ
(α)Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για ζνα (1) ζτοσ.
(β) Δικαίωμα προαίρεςθσ (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με μονομερι διλωςι τθσ (απόφαςθ) που
αςκείται πριν από τθ λιξθ αυτισ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ταχυμεταφορϊν για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ, με ζναρξθ τθν
επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξεωσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και λιξθ ζνα (1) ζτοσ μετά (παράταςθ), με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ
αρχικισ ςφμβαςθσ.
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Νοςοκομείου τθν ΡΕΜΡΤΘ 26.11.2020, και ϊρα 10:00 π.μ.
ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, μζςα ςε
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ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» ςτο γραφείο
προμθκειϊν, μζχρι και τθν ΡΕΜΡΤΘ 26.11.2020 και ϊρα 10.00 πμ
Στθν προςφορά πρζπει να περιζχονται οι εξισ υποφάκελοι εισ διπλοφν:
3.1. Φάκελοσ Δικαιολογθτικών ςυμμετοχισ
α. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ ςε περίπτωςθ ΑΕ,
ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ι του/των διαχειριςτι/των ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, με χρόνο
ζκδοςθσ εωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όλων των μελϊν του ΔΣ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ.
γ. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ
ΑΚΙΝΘΤΟΥ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολισ τουσ
δ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολισ τουσ
3.2 Φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ
Στον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ όπωσ ηθτοφνται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ.
3.3 Φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ
Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου, με τθν τιμι ςε ευρϊ.
Ο φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει:
(α) οικονομικι προςφορά για τθν Ετιςια Προλθπτικι υντιρθςθ χωρίσ ανταλλακτικά θ οποία δεν πρζπει να υπερβαίνει ο
ποςό των 7.502,00€ ςυμπ. ΦΠΑ
(β)οικονομικι προςφορά για τθν Ετιςια Επανορκωτικι υντιρθςθ χωρίσ ανταλλακτικά
(γ) τιμοκατάλογο με λίςτα ανταλλακτικών ο οποίοσ κα ζχει ιςχφ δφο (2) ετών
(δ) Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ αξίασ ίςθσ με τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ και χρόνο ιςχφοσ αντίςτοιχο με το
χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί (ζνα ζτοσ), με το οποίο κα καλφπτονται ηθμίεσ ι βλάβεσ που τυχόν κα
προκλθκοφν ςτο κτιριακό ςυγκρότθμα ι ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου, ςτο εργαηόμενο ςε αυτιν προςωπικό ι ςε
οποιονδιποτε τρίτο, από αποκλειςτικι αμζλεια του αναδόχου ι των υπαλλιλων του ι των προςτθκζντων του, ανεξάρτθτα από
τον αρικμό των πακόντων, οι οποίοι τυχόν κα εγείρουν αξίωςθ αποηθμίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου.
Θ προςφορά που κα επιλεγεί κα είναι αυτι, που εφόςον πλθροί τισ ηθτοφμενεσ ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ,
κα ζχει τθν χαμθλότερθ τιμι ςφμφωνα με τον τφπο:
Σ=80%ΟΠΠ+20%ΟΠΕ,
όπου ΟΡΡΣ= Οικονομικι Ρροςφορά Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ χωρίσ ανταλλακτικά και
ΟΡΕΣ= Οικονομικι Ρροςφορά Επανορκωτικισ Συντιρθςθσ χωρίσ ανταλλακτικά
Θ οικονομικι προςφορά κα αφορά ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΟΛΘΡΤΙΚΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ των UPS’s του Νοςοκομείου ΓΙΑ
ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΥΡΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΡΟΣΟ ΤΩΝ 7.502,00€ ΣΥΜΡ. ΦΡΑ. Με τθ
ςυμμετοχι του ςτθ διαδικαςία κάκε οικονομικόσ φορζασ αποδζχεται το δικαίωμα του Νοςοκομείου να ενεργοποιιςει,
εφόςον το επικυμεί, το δικαίωμα προαίρεςθσ ενόσ(1) επιπλζον ζτουσ.
Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ, που κα δίνεται ξεχωριςτά, είτε ωσ ποςοςτό, είτε ωσ απόλυτθ τιμι.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ απορρίπτεται.
Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ, όχι περιςςότερεσ τθσ μιασ. Αντιπροςφορζσ δεν
γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.
4.ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ
Θ αμοιβι για τισ υπθρεςίεσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ κα καταβάλλεται και 2 ιςόποςεσ δόςεισ το ζτοσ .
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για
ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Θ ζκδοςθ του τιμολογίου κα γίνεται ανά τρίμθνο, και θ πρϊτθ τιμολόγθςθ κα
γίνει με το πζρασ του πρϊτου τριμινου τθσ ςφμβαςθσ.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά Ι δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του
Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ
των αρμόδιων Υπουργείων.
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Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011
όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'2
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ
ΟΓΑ 20%.
δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-32009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009).
ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί
του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει
Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο.
5.ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ – ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ςυμμετζχοντα που κα προςφζρει τθν ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ
ςφμφωνα με τον τφπο του άρκρου 3.3 και εφόςον πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β.
Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί κα αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ χωρίσ ανταλλακτικά και δεν κα πρζπει
να υπερβαίνει ετθςίωσ το ποςό των 7.502,00€ ςυμπ. ΦΡΑ.
Σε περίπτωςθ που απαιτθκεί επανορκωτικι ςυντιρθςθ το Νοςοκομείο κα προβεί ςε απευκείασ ανάκεςθ ςτον ςυμβατικό
προμθκευτι ςφμφωνα με τα όςα ζχει κατακζςει ςτθν οικονομικι του προςφορά.
Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα πρζπει να ζχουν ιςχφ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν αποςφράγιςι τουσ.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχοσ που κα προκφψει ζπειτα από τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν δεςμεφεται να υπογράψει ςφμβαςθ με παράρτθμα με
όρουσ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων.

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΗΘ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΘΡΘΘ UPS’s

α/α

1) Αντικείμενο
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, τθν προλθπτικι και επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ των UPS’s που περιγράφονται αναλυτικά ςτον
παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΣΘΡΙΗΟΜΕΝΩΝ UPS
Χώροσ UPS
Περιγραφι
S/N
Ον.
Ιςχφσ
1 Αξονικόσ Τομογράφοσ Power LAN 5000
QFA07739
5KVA
2 Τθλεφωνείο
LAN 7000
QGW00432
7KVA
3 Μ.Ε.Θ.
HW NRG PRO 10/31
3KGB130729614700002 10KVA
4
5
6
7
8

Ρλθροφορικι
Αιμοδυναμικό

70NetChloride
0706U15034
SOCOMEC Modulys Green Power 2.0 & PD00766001
Modulys RM GR
Aros 5kva
00502T438870025
Powerlan
QTA05511
Β Cross IF 30A
0152029

15KVA
25KVA

Τεχνικι Υπθρεςία
5KVA
Τεχνικι Υπθρεςία
1500VA
Γενικόσ
Ρίνακασ
Ορόφου*
9 Αιμοδοςία
PL/ON-LINE ACTIVE
6AR1301782
2KVA
10 Καρδιολογικό (holter) ACTIVE
6A13304839
3KVA
11 UPS
Κεντρικοφ UPS DPAfs MODULAR 120/33
S6U-819
40KVA
υποςτακμοφ
* Ρρόκειται για μεταγωγικό ςφςτθμα μεταξφ του κεντρικοφ UPS και του τοπικοφ UPS τθσ ΜΕΘ. Επίςθσ ςε διαδικαςία
αντικατάςταςισ του.

















2) Αναλυτικι Περιγραφι
2.1 Προλθπτικι ςυντιρθςθ
Ο ανάδοχοσ - ΣΥΝΤΘΘΤΘΣ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφο (2) επιτόπιεσ
προλθπτικζσ ςυντθριςεισ. Οι επιςκζψεισ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα πραγματοποιοφνται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
και ϊρεσ (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 9:00-17:00), κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον πελάτθ, και κα περιλαμβάνουν τισ
παρακάτω ενζργειεσ και εργαςίεσ:
Οπτικό ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ
Ζλεγχο τθσ λειτουργίασ κάκε βακμίδασ του UPS (ανορκωτισ, φορτιςτισ, μετατροπζασ, bypass)
Ζλεγχο ικανότθτασ αυτόνομθσ λειτουργίασ
Ζλεγχο Συςςωρευτϊν- Μζτρθςθ Τάςθσ Συςτοιχίασ
Εςωτερικό κακάριςμα του UPS (από ςκόνεσ κ.α.)
Ζλεγχο λειτουργίασ των ανεμιςτιρων
Ζλεγχο κερμοκραςίασ ςυςςωρευτϊν
Ζλεγχο λειτουργίασ του menu του display
Μζτρθςθ τάςθσ και ςυχνότθτασ ειςόδου
Μζτρθςθ τάςθσ και ςυχνότθτασ εξόδου
Ζλεγχο ιςοκατανομισ φορτίων
Ζλεγχο ςυνδζςεων και ςφίξιμο αν απαιτείται
Ζλεγχο γενικισ λειτουργίασ (Θόρυβοσ, απόδοςθ)
Ενθμζρωςθ – ςυηιτθςθ με τα άτομα που χρθςιμοποιοφν τον εξοπλιςμό
Συμπλιρωςθ «Δελτίου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ».
2.2 Επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ
Σε περίπτωςθ κλιςθσ από τον νοςοκομείο για αποκατάςταςθ τεχνικισ ανωμαλίασ και εφόςον κρικεί απαραίτθτθ θ
επιτόπια παρζμβαςθ ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται να ςτείλει τεχνικό ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ εντόσ 6 ωρϊν.
2.3 Ανταλλακτικά
Στθ δαπάνθ ςυντιρθςθσ δεν περιλαμβάνεται δαπάνθ που αφορά αναλϊςιμα (ςυςςωρευτζσ), όπωσ και οποιοδιποτε
άλλου ανταλλακτικοφ απαιτθκεί. Επίςθσ δεν περιλαμβάνεται θ δαπάνθ μεταφοράσ των UPS’s όταν το νοςοκομείο για
οποιαδιποτε αιτία ηθτιςει τθ μεταφορά τουσ από το νοςοκομείο.
Ο ανάδοχοσ κάκε φορά που κα διαπιςτϊνει πρόβλθμα με οποιοδιποτε ανταλλακτικό ι και αναλϊςιμο για το κάκε UPS
μετά τθν προλθπτικι ι και επανορκωτικι ςυντιρθςι του, κα αποςτζλλει οικονομικι προςφορά με όλα τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του ανταλλακτικοφ ι του εξαρτιματοσ προσ το νοςοκομείο ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ του
κόςτουσ προμικειάσ του με τισ τιμζσ τθσ αγοράσ.
2.4. Λοιπζσ υποχρεώςεισ αναδόχου
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Οι υπθρεςίεσ κα εκτελοφνται από ειδικευμζνο προςωπικό του ςυντθρθτι ι εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργάτθ αυτοφ και
όπωσ επιβάλλουν ο Νόμοσ, θ επιςτιμθ, θ καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ.
Το προςωπικό που απαςχολεί ο ςυντθρθτισ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δεν ςυνδζεται με κανζναν τρόπο με τον
νοςοκομείο όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τουσ νόμουσ περί κοινωνικισ
αςφαλίςεωσ, τουσ οποίουσ οφείλει να τθρεί ο ςυντθρθτισ ςχετικά με το προςωπικό που απαςχολεί, αναλαμβάνοντασ
αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για τθν ςχετικι δαπάνθ, ιδίωσ όςον αφορά ςε καταβολι μιςκϊν και εν γζνει αποηθμιϊςεων
όπωσ
Ο ςυντθρθτισ μετά το πζρασ τθσ εκάςτοτε ςυντιρθςθσ οφείλει να παραδϊςει μαηί με τα ζντυπα ελζγχου ςυντιρθςθσ
που εκδίδει για κάκε UPS χωριςτά και ςυγκεντρωτικό πρωτόκολλο προλθπτικισ ςυντιρθςθσ όλων των UPS όπωσ αυτό
παρουςιάηεται παρακάτω.
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ UPS
Θμερομθνία :

α/α

Πελάτθσ
Εκπρόςωποσ Νοςοκομείου για τθν παραλαβι

:
:

Προμθκευτισ

:

Εκπρόςωποσ Αναδόχου για τθν παράδοςθ

:

Ζργο

:

Τοποκεςία ζργου

:

Θλεκτροπαραγωγά Ηεφγθ που ελεγχκικαν
UPS που ελζγχον ται
Χώροσ UPS
Περιγραφι

/

/ 201…

Νοςοκομείο «Γ. Χατηθκώςτα» Ιωαννίνων

Προλθπτικι υντιρθςθ UPS Νοςοκομείου
«Γ.Χατηθκώςτα»
Λεωφ. Μακρυγιάννθ – 45445 - Ιωάννινα

S/N

Ον.
Ιςχφσ

Αξονικόσ
Θ Τομογράφοσ

Power LAN 5000

QFA07739

Τθλεφωνείο
2
Μ.Ε.Θ.3

LAN 7000
HW NRG PRO 10/31

QGW00432
7KVA
3KGB13072961470000210KVA

Ρλθροφορικι
4
Αιμοδυναμικό
5

70NetChloride
SOCOMEC
Modulys
Green Power 2.0 &
Modulys RM GR
Aros 5kva
Powerlan
Cross IF 30A
PL/ON-LINE ACTIVE
ACTIVE

0706U15034
PD00766001

Ζλεγχοσ

5KVA

15KVA
25KVA

Τεχνικι6 Υπθρεςία
00502T438870025
5KVA
Τεχνικι7 Υπθρεςία
QTA05511
1500VA
Γενικόσ8 Ρίνακασ Β Ορόφου*
0152029
Αιμοδοςία
9
6AR1301782
2KVA
Καρδιολογικό
1
(holter)
6A13304839
3KVA
0
UPS Κεντρικοφ
1
υποςτακμοφ UPS DPAfs MODULAR S6U-819
40KVA
1
120/33
* Ρρόκειται για μεταγωγικό ςφςτθμα μεταξφ του κεντρικοφ UPS και του τοπικοφ UPS τθσ ΜΕΘ. Επίςθσ ςε διαδικαςία
αντικατάςταςισ του.
Γενικι Περιγραφι
Στα Ιωάννινα ςιμερα,………………………………../ 201… , οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι εκπρόςωποι αναδόχου και
νοςοκομείου, βεβαιϊνουν αντίςτοιχα τθν δοκιμι και παραλαβι προσ χριςθ των παραπάνω ςυςτθμάτων αδιάλειπτθσ
λειτουργίασ (UPS).
Τθσ παράδοςθσ προσ χριςθ τθν……………………………../ 201… , προθγικθκαν οι εργαςίεσ που περιγράφονται ςτα
επιςυναπτόμενα ζντυπα για κάκε ζνα από τα UPS.
Πλα τα UPS δοκιμάςτθκαν παρουςία εκπροςϊπου του Ρελάτθ, και βρζκθκαν να λειτουργοφν …………..και
………………………ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τουσ.
Εκπρόςωποσ
Νοςοκομείου

Εκπρόςωποσ
Αναδόχου

3) Ειδικοί (απαράβατοι) όροι
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1. Ο ανάδοχοσ να ζχει εμπειρία ςε τρία τουλάχιςτον παρόμοια ζργα ςυντιρθςθσ (ι και εγκατάςταςθσ UPS’s) τθν τελευταία
τριετία, θ οποία κα αποδεικνφεται μζςω βεβαιϊςεων.
2. Ο ανάδοχοσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 για τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ που είναι ςε
κζςθ να προςφζρει ςτα ςυγκεκριμζνα UPS’s.
3. Κάκε είδουσ παρζμβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ, που κα απαιτοφν διακοπι λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, κα γίνεται ςε ςυνεννόθςθ
με τθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου.
4. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ κατά τθ διεξαγωγι των εργαςιϊν
κακϊσ και πλιρθσ αποκατάςταςθ τυχόν προκλθκζντων φκορϊν.
5. Ο ανάδοχοσ κα κατακζςει κατάλογο του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει ςτο εν λόγω ζργο με τισ απαραίτθτεσ κατά τον
νόμο άδειεσ, τισ βεβαιϊςεισ εκπαίδευςθσ ςτα ςυγκεκριμζνα UPS’s και κα μεριμνιςει για τθν αςφάλιςι του.
6.

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει, αποδεδειγμζνα, τεχνικι υποςτιριξθ που να ανταποκρίνεται εντόσ 6 ωρϊν από τθν (με
οποιονδιποτε τρόπο) αναγγελία βλάβθσ κακθμερινά και Σαββατοκφριακο αν απαιτείται.

7. Θα γίνει ςφντομθ εκπαίδευςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ του νοςοκομείου (κατ' ελάχιςτον 5 ϊρεσ) και κα δοκοφν οδθγίεσ για
κάκε ζνα από τα UPS’s για τθν λειτουργία του menu, τα πικανά alarms, τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνουν οι τεχνικοί του
νοςοκομείου μζχρι να προςζλκει ο τεχνικόσ του αναδόχου. Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει τισ εν λόγω οδθγίεσ γραπτϊσ (ςε
θλεκτρονικι επεξεργάςιμθ μορφι και ςε ζντυπθ μορφι) και αν είναι δυνατόν κα προςκομίςει τα τεχνικά φυλλάδια όλων των
UPS’s ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.
Στον φάκελο προςφοράσ του προμθκευτι κα εμπεριζχεται φφλλο ςυμμόρφωςθσ με πλιρθ αναλυτικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που κα διευκολφνουν τθν ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Επίςθσ κα αναφζρονται λίςτα τυχόν
ανταλλακτικϊν που ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν με το κόςτοσ αυτϊν ανά εξοπλιςμό.
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