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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 20/19
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ MODULAR UPS 25kW N+1 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
13.500,00 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
Αφού λϊβαμε υπόψη:
1. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016, του αρ. 107 του Ν.4497/2017 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019
2. Σο αριθμ.16415/27.11.2018 αύτημα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ (ΑΔΑΜ: 19REQ004743808).
3. Σην αριθμ. 44/01.01.2019 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑM:19REQ004743818, ΑΔΑ:ΨΑΘΖ46906Ψ-ΒΕ)
4. Σην αριθμ. 4745/05.04.2019 απόφαςη του Διοικητό του Νοςοκομεύου (ΑΔΑ:ΧΜΤΞ46906Ψ-Ν3Τ)

Προςκαλεύ
τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ MODULAR
UPS 25kW N+1 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 13.500,00€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΙΜΟΔΤΝΑΜΙΚΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Νοςοκομεύου την Δευτϋρα 15.04.2018, και
ώρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ό να αποςτεύλουν τισ προςφορϋσ
τουσ, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη
γραμματεύα» ςτο γραφεύο προμηθειών, μϋχρι και την Δευτϋρα, 15.04.2018 και ώρα 10.00 πμ
την προςφορϊ πρϋπει να περιϋχονται οι εξόσ υποφϊκελοι εισ διπλούν:
1. Υϊκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ
α. Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε
περύπτωςη ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ καθώσ και ο νόμιμωσ
εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ
β. Σην υπεύθυνη Δόλωςη του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. ςυμπληρωμϋνη και υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο
εκπρόςωπο τησ εταιρεύασ
γ. φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ
δ. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο υποψόφιοσ ςυντηρητόσ /οικονομικόσ φορϋασ:
i) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ.
ii) αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ςτοιχεύα αληθό και ακριβό.
iii) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του
Νοςοκομεύου για αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ.
iv) ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από το ϊνοιγμα
των προςφορών
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2.

Υϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ
τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα που ζητούνται από το παρϊρτημα B.
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ.

3.

Υϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ
Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ. την τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ
τρύτων κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ,
εκτόσ από τον ΥΠΑ, που θα δύνεται ξεχωριςτϊ, εύτε ωσ ποςοςτό, εύτε ωσ απόλυτη τιμό.
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ
Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται
από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό
διαδικαςύα για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η
πρώτη τιμολόγηςη θα γύνει με το πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.
Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε
τιμολόγιο του Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και
ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των αρμόδιων Τπουργεύων.
Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ:
α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %.
β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται
κατϊ την πληρωμό του τιμόματοσ.
γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,07% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ
φόρων και κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16).
δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α.
ποςοςτού 20%.
ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ,
καθώσ και κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π),
καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω
κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%.
Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο.

Οι προςφορϋσ θα ιςχύουν για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ.
Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται.
Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, όπωσ
ιςχύουν κϊθε φορϊ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β.
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ MODULAR UPS 25kW N+1 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 13500 €
ΣΟΤ ΥΠΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι παρούςεσ προδιαγραφϋσ ςυνθϋτουν την απαύτηςη για την προμόθεια υςτόματοσ Αδιϊλειπτησ Παροχόσ που θα
αποτελεύται από :
 UPS 25kVA/KW Ν+1 ςυνεχούσ λειτουργύασ, διπλόσ μετατροπόσ, On-line, που θα ακολουθεύ modular
αρχιτεκτονικό, αποτελούμενο από 1 αυτόνομη μονϊδα ιςχύοσ (power module) 25kVA/KW, τοποθετημϋνη ςε ϋνα
ερμϊριο.
 Ενςωματωμϋνο ςύςτημα ςυςςωρευτών για αυτονομύα 10 λεπτών ςε φορτύο 20KW.
Οι παρούςεσ προδιαγραφϋσ ςυμπεριλαμβϊνουν τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ. Όλεσ οι προςφορϋσ πρϋπει να εύναι πλόρωσ
ςυμπληρωμϋνεσ ςύμφωνα με τα χαρακτηριςτικϊ που απαιτούνται και εύτε επιβεβαιώνοντασ τα χαρακτηριςτικϊ εύτε
ςυμπληρώνοντασ τα ςημεύα, όπου δεν καλύπτονται οι προδιαγραφϋσ.
1. ΦΕΣΙΚΕ ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ
Σο UPS θα εύναι ευρωπαώκόσ προϋλευςησ και καταςκευόσ. Θα κατατεθεύ το ςχετικό certificate του εργοςταςύου
καταςκευόσ.
Σο UPS πρϋπει να διαθϋτει CE mark, όπωσ καθορύζεται από τισ ςύγχρονεσ ευρωπαώκϋσ οδηγύεσ 2006/95/EC και
2004/108/EEC. Σο UPS θα εύναι ςχεδιαςμϋνο και παραγόμενο ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ προδιαγραφϋσ:
 IEC/EN 62040-1
 IEC/EN 62040-2, C2
 IEC/EN62040-3, VFI-SS-111
Θα πρϋπει να κατατεθεύ αναλυτικό φύλλο δοκιμών, κατϊ τα παραπϊνω πρότυπα, πιςτοποιημϋνο από ανεξϊρτητο ούκο
πιςτοπούηςησ, που να επιβεβαιώνει τα χαρακτηριςτικϊ του UPS, όπωσ φαύνονται ςτο επύςημο φυλλϊδιο του
καταςκευαςτό.
Η καταςκευϊςτρια εταιρεύα θα εύναι πιςτοποιημϋνη κατϊ ISO9001 και ISO14001.
Ο προμηθευτόσ θα εύναι επύςησ πιςτοποιημϋνοσ κατϊ ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 για την Σεχνικό Τποςτόριξη
που εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει ςυγκεκριμϋνα για τα ςυςτόματα UPS.
2.0 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΣΗΜΑΣΟ
2.1 Προδιαγραφϋσ ςχεδιαςμού
Σο UPS θα ςυμπεριλαμβϊνει τα ακόλουθα λειτουργικϊ μϋρη:
 Καμπύνα φιλοξενύασ (frame) των UPS modules
 UPS modules
 Ηλεκτρονικό τατικό Διακόπτη Μεταγωγόσ (Static Bypass Switch) που θα αποτελεύ ανεξϊρτητο hot swap
module, διαςταςιολογημϋνο για τη μϋγιςτη ιςχύ τησ καμπύνασ.
 Φειροκύνητο Διακόπτη Παρϊκαμψησ (Maintenance Bypass Switch), διαςταςιολογημϋνο για τη μϋγιςτη ιςχύ τησ
καμπύνασ.
 Ενςωματωμϋνουσ υςςωρευτϋσ
2.2 Περιγραφό παραλληλύασ
Σο modular UPS θα λειτουργεύ ςε N+1 εφεδρεύα, όπου N εύναι ο αριθμόσ των modules παρϊλληλα ςυνδεδεμϋνων για την
υποςτόριξη του φορτύου και 1 ο αριθμόσ των επιπλϋον modules για την επύτευξη τησ επιθυμητόσ εφεδρεύασ.
Η καμπύνα δεν θα διαθϋτει ηλεκτρονικϊ μϋρη, προκειμϋνου να επιτυγχϊνεται η γρόγορη και εύκολη επεκταςιμότητα και
ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ. Όλα τα ηλεκτρονικϊ μϋρη (power module, bypass module, mimic panel, communication boards)
θα εύναι ανεξϊρτητα από την καμπύνα φιλοξενύασ (plug-in).
ε περύπτωςη βλϊβησ ενόσ module, αυτό θα απομονώνεται αυτόματα από την παραλληλύα, ενώ τα υπόλοιπα modules θα
βρύςκονται ςε κανονικό λειτουργύα on line διπλόσ μετατροπόσ. Αντύςτοιχα θα μπορεύ να προςτεθεύ ϋνα module ςτο ςύςτημα
εν ώρα λειτουργύασ (hot – swap). Σο UPS θα αντιλαμβϊνεται αυτόματα τη μεταβολό του αριθμού των power modules και θα
ιςομοιρϊζει το φορτύο ςτα Power modules τησ νϋασ κατϊςταςησ.
Σο UPS θα επιτρϋπει την επύςησ την προςθαφαύρεςη του τατικού Μεταγωγικού Διακόπτη χωρύσ να απαιτεύται η
απενεργοπούηςη του ςυςτόματοσ (hot-swap) ό η μεταγωγό ςε λειτουργύα Φειροκύνητου Μεταγωγικού Διακόπτη.

2.3 Περιγραφό λειτουργύασ UPS module
Κϊθε UPS module θα αποτελεύ μια ανεξϊρτητη μονϊδα ιςχύοσ που θα περιϋχει IGBT ανορθωτό/ φορτιςτό και IGBT
μετατροπϋα με διαμόρφωςη εύρουσ παλμών (PWM). Κϊθε module θα διαθϋτει ψηφιακό μικροεπεξεργαςτό ςόματοσ
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(DSP), τριών επιπϋδων, για τον ϋλεγχο τησ λειτουργύασ του, τον ϋλεγχο ιςομοιραςμού του φορτύου και τη μετατροπό του
ςυνεχούσ ρεύματοσ από τον ανορθωτό ό από τουσ ςυςςωρευτϋσ ςε εναλλαςςόμενο.
Ο ανορθωτόσ θα διορθώνει αυτόματα το ςυντελεςτό ιςχύοσ ειςόδου ςτην τιμό του > 0.99 και θα περιορύζει την απόρριψη
των αρμονικών ςτην κεντρικό παροχό ςτην τιμό THDI < 3% ςε πλόρεσ φορτύο.
Για τη λειτουργύα του φορτιςτό των ςυςςωρευτών θα ςυμπεριλαμβϊνονται ενςωματωμϋνεσ αςφϊλειεσ και ϋνα κύκλωμα
ελϋγχου για την τϊςη και το ρεύμα επαναφόρτιςησ των ςυςςωρευτών.
Ο φορτιςτόσ θα διαθϋτει εξελιγμϋνο ςύςτημα περιοδικού ελϋγχου των ςυςςωρευτών και υπολογιςμού τησ υπολειπόμενησ
αυτονομύασ για την προςταςύα τησ διϊρκειασ ζωόσ των ςυςςωρευτών.
Σο κύκλωμα ελϋγχου, πϋρα από τισ κανονικϋσ λειτουργύεσ, θα προςαρμόζει αυτόματα την ονομαςτικό ιςχύ εξόδου
ςύμφωνα με την θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ χώρου.
4. Σρόποσ λειτουργύασ διπλόσ μετατροπόσ
ε αυτόν τον τρόπο λειτουργύασ, ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ, το φορτύο θα τροφοδοτεύται πϊντοτε από τον
μετατροπϋα, διαςφαλύζοντασ μϋγιςτη προςταςύα για το φορτύο.
ε περύπτωςη αςτοχύασ ό μεύωςησ τησ βαςικόσ παροχόσ AC, το φορτύο θα τροφοδοτεύται από τουσ ςυςςωρευτϋσ μϋςω
του μετατροπϋα. Κατϊ τη διϊρκεια αυτόσ τησ φϊςησ, θα απορροφϊται ιςχύσ από τουσ ςυςςωρευτϋσ. Οπτικϊ και
ακουςτικϊ ςόματα θα ειδοποιούν το χρόςτη για αυτόν την κατϊςταςη λειτουργύασ. Ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ αυτονομύασ
θα υπολογύζεται από ϋναν αλγόριθμο διϊγνωςησ.
Κατϊ την επαναφορϊ τησ βαςικόσ παροχόσ AC εντόσ των ανεκτών ορύων, το UPS θα επανϋλθει ςτην κανονικό λειτουργύα.
ε περύπτωςη υπερφόρτωςησ του μετατροπϋα, χειροκύνητησ διακοπόσ τησ λειτουργύασ του ό προςωρινόσ υπερφόρτωςησ
μετϊ την ϋξοδο του UPS, το φορτύο θα μεταφϋρεται αυτόματα ςτην παροχό τησ γραμμόσ παρϊκαμψησ χωρύσ διακοπό.
ε περύπτωςη υπερφόρτωςησ, με την παροχό τησ γραμμόσ παρϊκαμψησ εκτόσ ορύων, το UPS δεν θα μεταφϋρει το φορτύο
αλλϊ θα ςυνεχύςει να το τροφοδοτεύ από τον μετατροπϋα για μια χρονικό περύοδο που θα εξαρτϊται από το μϋγεθοσ τησ
υπερφόρτωςησ και τα χαρακτηριςτικϊ του UPS.
 Αυτϋσ οι ςυνθόκεσ λειτουργύασ θα κοινοποιούνται ςτο χρόςτη μϋςω ειδοποιόςεων (alarms).
2.4.1 Περιγραφό Λειτουργύασ τατικού Διακόπτη
την καμπύνα του UPS θα περιλαμβϊνεται μια ανεξϊρτητη μονϊδα (module) ςτατικού διακόπτη bypass.
Μεταγωγό του φορτύου ςε λειτουργύα από ςτατικό διακόπτη θα γύνεται ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ:
 Τπερφόρτωςη μετατροπϋα
 Σϊςη εξόδου εκτόσ ορύων
 DC τϊςη εκτόσ ορύων
 Λειτουργύα Manual bypass
 Βλϊβη UPS
 Πλόρησ εκφόρτιςη ςυςςωρευτών
Ο ϋλεγχοσ θα βαςύζεται ςε ψηφιακούσ αλγορύθμουσ παρόμοιουσ με αυτούσ που χρηςιμοποιούνται για τον ανορθωτό και
τον μετατροπϋα.
2. Διακόπτησ παρϊκαμψησ για ςυντόρηςη
Σο UPS θα διαθϋτει χειροκύνητο διακόπτη παρϊκαμψησ για ςυντόρηςη που θα μεταφϋρει το φορτύο ςτη γραμμό
παρϊκαμψησ, ώςτε να επιτρϋπεται η απενεργοπούηςη του UPS και η απομόνωςό του για λειτουργύεσ ςυντόρηςησ. το
διϊςτημα αυτό η παροχό ςτο φορτύο θα διατηρεύται.
Μια εςωτερικό επαφό θα επιτρϋπει την αυτόματη μεταγωγό του φορτύου ςτο ςτατικό διακόπτη ςε περύπτωςη που ο
χειροκύνητοσ διακόπτησ bypass ενεργοποιεύται κατϊ λϊθοσ όταν ο μετατροπϋασ εύναι ςε λειτουργύα, για να αποτρϋψει
ταυτόχρονη τροφοδότηςη του φορτύου και από τον μετατροπϋα και από το bypass.
2.4.3 υςςωρευτϋσ
Σο UPS θα ςυνοδεύεται από ενςωματωμϋνη ςυςτοιχύα ςυςςωρευτών ικανό να υποςτηρύξει φορτύο 20kW για 10 λεπτϊ.
Θα δοθεύ αναλυτικόσ υπολογιςμόσ τησ αυτονομύασ ςε τϊςη τϋλουσ εκφόρτιςησ 1,67V/cell.
Οι ςυςςωρευτϋσ θα πρϋπει να διαθϋτουν τα παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ:
 Θα εύναι μολύβδου, κλειςτού τύπου, χωρύσ απαύτηςη ςυντόρηςησ, κατϊλληλοι για χρόςη ςε UPS.
 Ο χρόνοσ ζωόσ των ςυςςωρευτών θα εύναι 4-6 ϋτη.
 Η καταςκευό και τα λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ των ςυςςωρευτών θα εύναι ςύμφωνα με τουσ διεθνόσ κανονιςμούσ
IEC60896-21 και IEC60896-22.
 Οι ςυςςωρευτϋσ θα αςφαλύζονται μϋςω κατϊλληλα διαςταςιολογημϋνου αςφαλειοδιακόπτη.
Προκειμϋνου να προςτατευτούν οι ςυςςωρευτϋσ από πιθανό βλϊβη λόγω βαθειϊσ εκφόρτιςησ, η ελϊχιςτη τϊςη ειςόδου
του μετατροπϋα (inverter stop voltage) θα αλλϊζει αυτόματα ςε ςυνϊρτηςη με τον χρόνο εκφόρτιςησ.
3. ΕΛΕΓΦΟΙ, ΜΕΣΡΗΕΙ, ΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ
Κϊθε power module θα φϋρει ενδεικτικϋσ λυχνύεσ αποτύπωςησ τησ κατϊςταςησ λειτουργύασ του.
Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα»
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Η καμπύνα του UPS θα φϋρει LCD πύνακα ελϋγχου που θα περιλαμβϊνει μιμικό διϊγραμμα λειτουργύασ και μπϊρα ϊμεςησ
απεικόνιςησ τησ κατϊςταςησ του UPS.
Ο πύνακασ ελϋγχου θα εύναι πλόρωσ εναλλϊξιμοσ κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ του UPS (hot-swappable).
3.1 Έλεγχοι
Σο UPS θα προςφϋρεται, διαθϋτοντασ τουσ παρακϊτω χειριςμούσ:
 Κανονικό λειτουργύα (normal mode)
 Έλεγχοσ ςυςςωρευτών (battery test)
 Eco mode
 Energy Saver
 Ακύρωςη προηγούμενων ςυναγερμών
3.2 Μετρόςεισ
τον πύνακα ελϋγχου θα εύναι διαθϋςιμεσ οι παρακϊτω μετρόςεισ:
 Εύςοδοσ / By pass: Σϊςη, ρεύμα, ςυχνότητα.
 Έξοδοσ: Σϊςη, ρεύμα, ςυχνότητα.
 Υορτύο: Υαινόμενη, ενεργό, ϊεργοσ ιςχύσ για κϊθε φϊςη.
 To ποςοςτό φορτύου θα απεικονύζεται μϋςω ραβδογρϊμματοσ με βόματα 10%.
 υςςωρευτϋσ: Σϊςη ςυςςωρευτών, υπολειπόμενοσ χρόνοσ αυτονομύασ.
 Η διαδικαςύα φόρτιςησ τησ ςυςτοιχύασ ςυςςωρευτών θα απεικονύζεται μϋςω ραβδογρϊμματοσ.
 Σο ποςοςτό εκφόρτιςησ τησ ςυςτοιχύασ ςυςςωρευτών θα απεικονύζεται μϋςω ραβδογρϊμματοσ με βόματα
10%.
 υςτοιχύα πλόρωσ φορτιςμϋνη.
 υςτοιχύα ςε κατϊςταςη alarm.
 υμβϊντα /αρχεύα : τον πύνακα ελϋγχου θα αποθηκεύονται τα τελευταύα 150 ςυμβϊντα.



3.3 φϊλματα
τον πύνακα ελϋγχου θα εύναι διαθϋςιμα όλα τα ςφϊλματα και ςυναγερμού των τμημϊτων του UPS, τόςο για κϊθε module
όςο και για το ςύςτημα ςυνολικϊ.
Σο UPS θα διαθϋτει επύςησ:
 ειριακό θύρα RS232 για ςυμβατότητα και επικοινωνύα με ειδικϋσ περιφερειακϋσ μονϊδεσ, καθώσ και για
απομακρυςμϋνεσ ςυνδϋςεισ
 Κϊρτα SNMP για διαςύνδεςη με ςύςτημα δικτυακόσ παρακολούθηςησ και ϊδειεσ για αυτόματο τερματιςμό
υπολογιςτών. Μϋςω τησ κϊρτασ snmp θα δύνεται η πληροφορύα του υπολειπόμενου χρόνου για τον αυτόματο
τερματιςμό.
4. ΓΕΝΙΚOI OPOI
4.1 Έγγραφα
Όλα τα τεχνικϊ εγχειρύδια του προμηθευτό, πιο ςυγκεκριμϋνα τα εγχειρύδια εγκατϊςταςησ, χρόςησ και ςυντόρηςησ θα
εύναι ςτην Αγγλικό ό ςτην Ελληνικό Γλώςςα.
4.2 Ανταλλακτικϊ
Η προςφορϊ του προμηθευτό θα ςυνοδεύεται από προτεινόμενη λύςτα ανταλλακτικών για τουλϊχιςτον δύο ό/και πϋντε
χρόνια.
4.2 υςκευαςύα
Ο προμηθευτόσ πρϋπει να εξαςφαλύςει ότι ο εξοπλιςμόσ θα εύναι κατϊλληλα ςυςκευαςμϋνοσ.
4.3 Εγκατϊςταςη (Commissioning)
Ο προμηθευτόσ θα εύναι υπεύθυνοσ για την ςύνδεςη και την εκκύνηςη του UPS και θα διαθϋςει το κατϊλληλα
εκπαιδευμϋνο από τον καταςκευαςτό τεχνικό προςωπικό για αυτϋσ τισ εργαςύεσ.
Ο προμηθευτόσ θα εύναι πιςτοποιημϋνοσ με ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 για την Σεχνικό Τποςτόριξη που εύναι ςε
θϋςη να προςφϋρει για τα ςυςτόματα UPS.
4.4 Εγγύηςη
Σο ςύνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμού θα καλύπτεται από 2ετό εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ.
4.5. Διαθεςιμότητα ανταλλακτικών
Οι ςυμμετϋχοντεσ θα προςκομύςουν ϋγγραφη δόλωςη του καταςκευαςτό, για την διαθεςιμότητα ανταλλακτικών
τουλϊχιςτον για τα επόμενα 10 ϋτη.
Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα»
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4.6 υντόρηςη
Ο προμηθευτόσ θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να προςφϋρει προληπτικϋσ και καταςταλτικϋσ υπηρεςύεσ ςυντόρηςησ του UPS,
μετϊ τη λόξη τησ εγγύηςησ. Θα κατατεθεύ υπόδειγμα ςυμβολαύου ςυντόρηςησ, το οπούο θα περιλαμβϊνει ανταπόκριςη
εντόσ 4ωρών.
4.7 Σεχνογνωςύα
Η προςφϋρουςα εταιρεύα θα πρϋπει να εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ αντιπρόςωποσ του εργοςταςύου καταςκευόσ και να
διαθϋτει εκπαιδευμϋνο τεχνικό προςωπικό για το ςυγκεκριμϋνο προςφερόμενο μοντϋλο.
Σα ανωτϋρω (αντιπροςώπευςη και εκπαιδεύςεισ τεχνικών), θα πρϋπει να πιςτοποιούνται από επύςημα ϋγγραφα του
εργοςταςύου, τα οπούα θα κατατεθούν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ.
5. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ
Φαρακτηριςτικό

Απαύτηςη

Απϊντηςη /
παραπομπό

Εύςοδοσ

Ονομαςτικό Σϊςη / Ανοχό

400V 3ph +N / 340-480V (+20% 15%), ανοχό -40% ςτο 50%
του ονομαςτικού φορτύου

υχνότητα Ειςόδου
υντελεςτόσ Ιςχύοσ Ειςόδου
Παραμόρφωςη Ρεύματοσ Ειςόδου
THDI

50/60 ± 10%
PF=0.99 @ 100 % φορτύο (κατϊθεςη test report ανεξϊρτητου
ούκου πιςτοπούηςησ)
THDi ≤3 % ςε 100% φορτύο (κατϊθεςη test report
ανεξϊρτητου ούκου πιςτοπούηςησ)

Υορτιςτόσ / υςςωρευτϋσ
Εξελιγμϋνο ςύςτημα ελϋγχου
ςυςςωρευτών
Σύποσ ςυςςωρευτών

ΝΑΙ
Μολύβδου χωρύσ απαύτηςη ςυντόρηςησ VRLA, 4--6 ετών
διϊρκειασ ζωόσ

Αυτονομύα

10 λεπτϊ ςε φορτύο 20KW

Σϊςη τϋλουσ εκφόρτιςησ

1,67Vpc

Έξοδοσ
Ιςχύσ Εξόδου ανϊ Module

25 kVA/kW – pf = 1
(κατϊθεςη test report ανεξϊρτητου ούκου πιςτοπούηςησ για το
pf)

Μϋγιςτη Ιςχύσ Καμπύνασ

75kW (N+1)

Εγκατεςτημϋνη Ιςχύσ Καμπύνασ

25kW (N+1)

Σϊςη Εξόδου

3x380/220V ό 3x400/230V ό 3x415/240V

ταθερότητα Σϊςησ Εξόδου

Παραμόρφωςη Σϊςησ Εξόδου

τατικό: ± 1%
Με Γραμμικό Υορτύο: < 1%
Με μη Γραμμικό Υορτύο: < 4%
(κατϊθεςη test report ανεξϊρτητου ούκου πιςτοπούηςησ)

υχνότητα Εξόδου
ταθερότητα υχνότητασ Εξόδου

Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα»
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Λειτουργύα Static Bypass
Ανοχό Τπερφόρτωςησ ςτον
Μετατροπϋα

400VAC 3ph / ± 15%
10 min για φορτύο 125 %
1min για φορτύο 150 %

Γενικϊ Φαρακτηριςτικϊ
Ακουςτικόσ Θόρυβοσ με 100%
Υορτύο

55dBA (@ 25kW φορτύο)

Θερμοκραςύα λειτουργύασ

0 / +40°C

Θερμοκραςύα Αποθόκευςησ

-5 / +50°C

Μϋγιςτο υψόμετρο λειτουργύασ
χετικό υγραςύα αϋρα
MTBF ςυςτόματοσ

Απόδοςη AC/AC
Απόδοςη Οικονομικόσ Λειτουργύασ
ςε Υορτύο 100%
Εμβαδόν ερμαρύου UPS
Βαθμόσ Προςταςύασ Ερμαρύου

1000m
< 95% (χωρύσ ςυμπύκνωςη)
1.000.000 ώρεσ (μϋτρηςη επιβεβαιωμϋνη από ανεξϊρτητο
εργαςτόριο – να κατατεθεύ ςχετικό πιςτοπούηςη)
100% φορτύο: 96,5% (κατϊθεςη test report ανεξϊρτητου ούκου
πιςτοπούηςησ)
99 %
(M)600x (B)1000mm
IP20

Πιςτοποιόςεισ
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2, C2

ΝΑΙ

IEC/EN62040-3, VFI-SS-111
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(ϊρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων
υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):
– Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητϋρασ:
Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):
Σόποσ Γϋννηςησ:
Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:

Σηλ:

Σόποσ Κατοικύασ:

Οδόσ:
Αριθ:
ΣΚ:
Δ/νςη Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύου
Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):
(Εmail):
Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν υπϊρχει εισ βϊροσ μου τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για κϊποιον από τουσ ακόλουθουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του
υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται
υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην
παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την
καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54),καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη
νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων των
Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000(Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα
ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002,για την καταπολϋμηςη τησ
τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ
22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο
ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με
την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ
δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται
ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα
ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄
215 ).
Ημερομηνύα:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Τπογραφό)
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(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η αύτηςη.
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του
ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει
ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη
μϋχρι 10 ετών.
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό την
δηλούςα.
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