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ΠΡΟΚΛΘΘ ΑΡΙΘΜ. 137/22 ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ UPS ΕΩ ΔΤΟ (2) ΕΣΘ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8680€ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24% 

 

                                                                                                ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν διετι (2) ςυντιρθςθ των κεντρικϊν UPS του 

Νοςοκομείου προχπολογιςμοφ 8.680€, μζχρι τθν Δευτζρα 12.09.2022 και ϊρα 12.00πμ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΘ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 8.680€ ςυμπ. ΦΡΑ για δφο (2) ζτθ και θ ςυνολικι αξία αυτισ,. Για τθ 

δζςμευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ, ζχει λθφκεί θ ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Νοςοκομείου τθσ για τα ζτθ 2023, 

2024 (ΑΔΑ :Ψ4ΞΤ46906Ω-Ω6Β) 

 

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για δφο (2) ζτθ.  

 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Βακμόσ Αςφαλείασ 

Ιωάννινα,  05.09.2022 

 

Αρικ. Ρρωτ. : 11673 

 

 ΠΡΟ:  

Kάκε ενδιαφερόμενο με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Νοςοκομείου 

ΣΜΘΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμθκειϊν 

Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 

Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ρλθροφορίεσ : Β. Ντζτςικα  

Τθλζφωνο : 2651080624 

Fax : 2651029470 

E-mail : vntetsika@gni-hatzikosta.gr  

  

ΚΟΙΝ:Γραμ. Νοςοκ. Φ/Α/1/ 

 Ο Διοικθτισ του Νοςοκομείου, αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

 

 (1)Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 με τισ τροποποιιςεισ του. 

(2)Τισ διατάξεισ του ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 

διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

(3) Το αρικμ. 9975/22-07-2022 αίτθμα τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ 

(4) Θ αρικμ  11478/30.08.2022   απόφαςθ διενζργειασ του διοικθτι  του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: Ψ66946906Ω-0Δ9, 

ΑΔΑΜ:22REQ011175032) 

 (5) Τθν αρικ. πρωτ. 1013/30-08-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με Α/Α 1403 καταχϊρθςθσ ςτο Μθτρϊο 

Δεςμεφςεων/Βιβλίο Εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ (ΑΔΑ: Ψ4ΞΤ46906Ω-Ω6Β, ΑΔΑΜ: 22REQ011175101).  
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3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Νοςοκομείου Δευτζρα 12.09.2022 και ϊρα 12.00πμ ςτο 

Γραφείο Ρρομθκειϊν. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, μζςα ςε 

ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» ςτο γραφείο 

προμθκειϊν, μζχρι και τθν Δευτζρα 12.09.2022 και ϊρα 12.00πμ, ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και 

μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 

Σηοιτεία Αποζηολέα (σπουήθιοσ Αναδότοσ/Χορηγηηή):   

Ολνκαηεπώλπκν θπζηθνύ ή Δπωλπκία λνκηθνύ πξνζώπνπ, Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, Σειέθωλν, Αξηζκόο ηειενκνηνηππίαο θαη 

δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

Γιεύθσνζη σποβολής και ζηοιτεία ηοσ Γιαγφνιζμού : 

ΡΟΣ:  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ με αρικμό Ρρόςκλθςθσ:  137/22 

Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 12-09-2022 - 12:00πμ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ UPS ΓΙΑ ΔΤΟ(2) ΕΣΘ» 

Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να 

υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι). 

 

Στθν προςφορά πρζπει να περιζχονται οι εξισ υποφάκελοι εισ διπλοφν: 

 

Α. Φάκελος Γικαιολογηηικών ζσμμεηοτής 

Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 

73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε ςφμφωνα με τθν παρ.1 του άρκρου 305 του προαναφερκζντοσ νόμου, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να 

μασ αποςτείλετε τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όλων των μελϊν του ΔΣ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ). 

β. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

εταιρείασ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ 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 τθσ. 

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 τθσ. 

ε. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, 

ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  (άρκρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021). 

ςτ. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει ότι: i) αποδζχεται πλιρωσ τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ πρόςκλθςθσ ii) τα αναφερόμενα ςτθν προςφορά του ςτοιχεία είναι αλθκι και ακριβι, iii) παραιτείται από κάκε δικαίωμα 

αποηθμίωςισ του ςχετικά με οιαδιποτε απόφαςθ του Νοςοκομείου περί αναβολισ ι ακφρωςθσ – ματαίωςθσ τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ. 

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί μεηά ηην κοινοποίηζη ηης παρούζας πρόζκληζης. 

(άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019).  

 

Β. Φάκελος ηετνικής προζθοράς  

Στον φάκελο τεχνικισ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα  ςτοιχεία που αφοροφν τθν τεχνικι προςφορά και κα πρζπει να είναι 

ςφμφωνθ με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςθσ. 

 

Γ. Φάκελος οικονομικής προζθοράς  

Οικονομικι προςφορά του υποψθφίου, όπου κα αναγράφεται αναλυτικά θ προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ για κάκε ζτοσ. 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.   

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ηελ ζπληήξεζε έληεθα (11) θεληξηθώλ UPS ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΧ ΓΤΟ (2) 

ΔΣΧΝ ΚΑΙ ΓΔΝ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΠΔΡΒΑΙΝΔΙ ΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ ΓΙΑ ΣΑ  ΓΤΟ (2) ΔΣΗ, ΠΟΟ ΣΧΝ 8.680,00 €  

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 24%.  

 

Πξνζθνξά πνπ είλαη αόξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε απνξξίπηεηαη.  

 

4.ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 

Όιεο νη πιεξωκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ηωλ λνκίκωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξωκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 

έθδνζε ηωλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάηωλ. Η έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεηαη αλά ηξίκελν, θαη ε πξώηε ηηκνιόγεζε ζα 

γίλεη κε ην πέξαο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηεο ζύκβαζεο.  

Γηα όιεο ηηο πιεξωκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά Ι δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην ηνπ 

Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθωλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο 

ηωλ αξκόδηωλ Τπνπξγείωλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη ηδίωο νη αθόινπζεο: 

α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ 

πιεξωκή ηνπ ηηκήκαηνο. 

γ) Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ πκβάζεωλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξωκήο πξν θόξωλ θαη 

θξαηήζεωλ (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16, 4605/2019). 

δ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλωηέξω θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%. 

ε) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξωκήο πξν θόξωλ θαη θξαηήζεωλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε 

άιιεο ζπκπιεξωκαηηθήο ζύκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π), θαζώο θαη ηωλ ινηπώλ 

ιεπηνκεξεηώλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄147). ηελ παξαπάλω θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην 

αλαινγνύλ ραξηόζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 4% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο 

ρωξίο ΦΠΑ. 

Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα πξόζθιεζε  εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπωο 

ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

 

 

    

 Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

                                                                                            

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΗΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΘΡΘΘ UPS’s 
 

 
1) Αντικείμενο 
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, τθν προλθπτικι και επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ των UPS’s που περιγράφονται αναλυτικά ςτον 
παρακάτω πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟΣΘΡΙΗΟΜΕΝΩΝ UPS 

α/α Χϊροσ UPS Ρεριγραφι S/N Ον. 
Ιςχφσ 

1 Αξονικόσ 
Τομογράφοσ 

Power LAN 5000 QFA07739 5KVA 

2 Τθλεφωνείο LAN 7000 QGW00432 7KVA 

3 Μ.Ε.Θ. EFFEKTA ksmp9310s 210023572AA493810005 10KVA 

4 Ρλθροφορικι 70NetChloride 0706U15034 15KVA 

5 Αιμοδυναμικό SOCOMEC Modulys 
Green Power 2.0 & 
Modulys RM GR 

PD00766001 25KVA 

6 Τεχνικι Υπθρεςία Aros 5kva 00502T438870025 5KVA 

7 Τεχνικι Υπθρεςία Powerlan QTA05511 1500VA 

8 Γενικόσ Ρίνακασ Β 
Ορόφου* 

Cross IF 30A 0152029 - 

9 Καρδιολογικό  PL/ON-LINE ACTIVE 6AR1301782 2KVA 

10 Καρδιολογικό 
(holter) ςτθν 
τεχνικι υπθρεςία 

ACTIVE 6A13304839 3KVA 

11 UPS Κεντρικοφ 
υποςτακμοφ 

UPS DPAfs 
MODULAR 120/33 

S6U-819 40KVA 

* 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 
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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 υποχρεϊςεισ αναδόχου 
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 :           /       /  201… 
  

Πελάτθσ  : Νοςοκομείο «Γ. Χατηθκϊςτα» Ιωαννίνων 
Εκπρόςωποσ Νοςοκομείου για τθν παραλαβι :  
 
Προμθκευτισ :  

Εκπρόςωποσ Αναδόχου για τθν παράδοςθ :  

 
Ζργο : Προλθπτικι υντιρθςθ UPS Νοςοκομείου 

«Γ.Χατηθκϊςτα»  
Τοποκεςία ζργου : Λεωφ. Μακρυγιάννθ – 45445 - Ιωάννινα 
 
 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ που ελζγχκθκαν 

UPS  που ελζγχονται 

Α/Α Χϊροσ UPS Περιγραφι  S/N Ονομ. 
Ιςχφσ 

Ζλεγχοσ 

1 Αξονικόσ 
Τομογράφοσ 

Power LAN 5000 QFA07739 5KVA  

2 Τθλεφωνείο  LAN 7000 QGW00432 7KVA  

3 ΜΕΘ EFFEKTA ksmp9310s 210023572AA493810005 10KVA  

4 Ρλθροφορικι  70NetChloride 0706U15034 15KVA  

5 Αιμοδυναμικό  SOCOMEC Modulys 
Gteen Power 2.0 & 
Modulys RM GR 

PD00766001 25KVA  

6 Τεχνικι 
Υπθρεςία 

Aros 5kva 00502T438870025 5KVA  

7 Τεχνικι 
Υπθρεςία 

Powerlan  QTA05511 1500VA  

8 Γενικόσ πίνακασ 
Β ορόφου 

Cross IF 30A 0152029 -  

9 Καρδιολογικό  PL/ON –LINE ACTIVE 6AR1301782 2KVA  

10 Καρδιολογικό 
(Holter) ςτθν 
τεχνικι 
υπθρεςία 

ACTIVE 6A13304839 3KVA  

11 UPS κεντρικοφ 
ςτακμοφ 

UPS DPAfs 
MODULAR 120/33 

S6U-819 40KVA  

 

* Ρρόκειται για μεταγωγικό ςφςτθμα μεταξφ του κεντρικοφ UPS και του τοπικοφ UPS τθσ ΜΕΘ. Επίςθσ ςε διαδικαςία 
αντικατάςταςισ του. 
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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  
 

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. 


