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Α.  ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΔΤΓΏΝ, 

ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΚΑΗ ΠΔΓΗΩΝ  ΜΔΖ – ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ   

ΚΤΛΗΣΔΗΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ  

1. Γεληθά 

Με ηελ εξγνιαβία απηή πξνβιέηεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο ζηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχε (Η/Ζ), ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο 

θαζψο θαη ζηα πεδία κέζεο – ρακειήο ηάζεο.  

1.  σληήρεζε ειεθηροπαραγωγώλ δεσγώλ (Ζ/Ε) 

ην λνζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλα ηέζζεξα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε (Η/Ζ) 

εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη θαηλνχξγηα ηζρχνο 630 KVA ην θαζέλα, ηα νπνία 

εγθαηαζηάζεθαλ κε ηελ επέθηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ θαη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιε ηελ απαηηνχκελε εθεδξηθή ηζρχ 

ησλ λέσλ θηηξίσλ αιιά ηαη ησλ παιαηψλ. ήκεξα θαιχπηνπλ ηελ εθεδξηθή 

ηζρχ ησλ λέσλ θηηξίσλ. Επίζεο ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλα άιια δχν 

ειεθηξνπαξαγσγά δέπγε ηζρχνο 250 KVA θαη 165 KVA ηα νπνία θαιχπηνπλ 

ηελ απαηηνχκελε εθεδξηθή ηζρχ ησλ παιαηψλ θηηξίσλ.     

Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε (ειεθηξνγελλήηξηεο) ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη 

ζπκθψλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ θηλεηήξσλ 

θαη γελλεηξηψλ. Σν είδνο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο 

γελλήηξηαο πνηθίιεη θαη πξνθχπηεη απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ειεθηξνγελλήηξηαο (Η/Ζ). 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο ελδεηθηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη θαη ειάρηζην αλά έηνο ζε standby ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε 

(Η/Ζ) 

Οη εργαζίες ζσληήρεζες γηα θάζε Ζ/Ε κε ασηή ηελ εργοιαβία ζα είλαη οη 

αθόιοσζες:   

 Οπηηθφο έιεγρνο νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ελδείμεσλ 

 Οπηηθφο έιεγρνο θαισδίσλ ηζρχνο θαη βνεζεηηθψλ 
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 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θπθισκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη πξνζηαζίαο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ έλδεημεο θαη κεηξήζεσλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πίλαθα ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ 

 Έιεγρνο δηαξξνψλ λεξνχ, ιαδηνχ θαη θαπζίκνπ 

 Έιεγρνο πάζεο θχζεσο ζσιήλσλ 

 Έιεγρνο θφξηηζεο κπαηαξηψλ 

 Έιεγρνο αλαζπκηάζεσλ 

 Έιεγρνο δεμακελήο θαπζίκνπ 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ζπζζσξεπηψλ 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ 

 Έιεγρνο πίεζεο ιαδηνχ 

 Έιεγρνο ζηξνθψλ θηλεηήξα ή ζπρλφηεηα γελλήηξηαο 

 Έιεγρνο ηκάλησλ 

 Έιεγρνο θνιιάξσλ 

 Έιεγρνο εθθηλεηή 

 Έιεγρνο ελαιιαθηήξα 

 Γεληθνί έιεγρνη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η/Ζ κε θνξηίν 

 Έιεγρνο βάζεσλ θηλεηήξα ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

 Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ θαπζίκνπ 

 Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ αέξα 

 Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ 

 Αληηθαηάζηαζε ιηπαληηθνχ ειαίνπ SAE 15W40  

           (ACEA E3/E5/E7 API CI-4) 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο ςπθηηθνχ πγξνχ (αληηθαηάζηαζε κε ςπθηηθφ πγξφ 

πνπ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ BS 6580:2010) 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ειεθηξνγελλήηξηαο θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ 

 Έιεγρνο ζπζθίμεσλ θαισδίσλ γεληθνχ δηαθφπηε ειεθηξνγελλήηξηαο 

 Έιεγρνο πίλαθα κεηαγσγήο 

 Έιεγρνο θπθισκάησλ πξνζηαζίαο 

 Έιεγρνο εηνηκφηεηαο Η/Ζ 

 Έιεγρνο θαη κέηξεζε γείσζεο ειεθηξνγελλήηξηαο 
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Με ην πέξαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζπληάζζεηαη ηερληθή 

έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα, ηηο κεηξήζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο εθφζνλ 

ππάξρνπλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. 

2.   σληήρεζε σποζηαζκού κεηαζτεκαηηζηώλ κέζες / τακειής ηάζες 

θαη ηωλ  πεδίωλ κέζες θαη τακειής ηάζες. 

 

2.1 σληήρεζε κεηαζτεκαηηζηώλ κέζες ηάζες. 

Σν λνζνθνκείν ηξνθνδνηείηαη απφ ην ΔΕΔΔΗΕ κε κέζε ηάζε. Τπάξρεη 

ππνζηαζκφο κε ηξεηο κεηαζρεκαηηζηέο κέζεο/ρακειήο ηάζεο μεξνχ ηχπνπ 

(ρπηνξηηήλεο) ηζρχνο 1250 KVA ν θαζέλαο. 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε ζπληήξεζε ησλ 

Μεηαζρεκαηηζηψλ Μέζεο Σάζεο Ξεξνχ Σχπνπ θαη ηνπ ρψξνπ φπνπ 

ζηεγάδνληαη, είλαη, θαη’ ειάρηζηνλ, νη αθφινπζεο: 

 Οπηηθφο έιεγρνο θχξηνπ εμνπιηζκνχ ππνζηαζκνχ 

 Οπηηθφο έιεγρνο βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Οπηηθφο έιεγρνο νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ελδείμεσλ 

 Οπηηθφο έιεγρνο θαισδίσλ ηζρχνο θαη βνεζεηηθψλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θπθισκάησλ πξνζηαζίαο 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πεδίνπ ππθλσηψλ 

 Έιεγρνο θσηηζκνχ, ππξαζθάιεηαο, ζήκαλζεο, πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ 

 Αθνπζηηθφο έιεγρνο 

 Καηαγξαθή θαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ 

 Έιεγρνο ξεηίλεο Μεηαζρεκαηηζηψλ θαη καγλεηηθνχ ππξήλα  

 Καζαξηζκφο εζσηεξηθνχ πελίσλ Μεηαζρεκαηηζηψλ  

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ αθξνθηβσηίσλ ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο 

 Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο ζην 

ρψξν ησλ Μεηαζρεκαηηζηψλ 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλσηήξσλ ησλ Μεηαζρεκαηηζηψλ 

 Έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ζεξκνθάκεξα 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ (ζα γίλεη θαινθαηξηλνχο κήλεο, Θνχιην 

θαηά πξνηίκεζε) 
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 Έιεγρνο εμαεξηζκνχ ρψξνπ Μεηαζρεκαηηζηψλ (Έιεγρνο θαη 

ζπληήξεζε αεξαγσγψλ, θίιηξσλ θαη αλεκηζηήξα δηθηχνπ εμαεξηζκνχ) 

 Έιεγρνο έδξαζεο Μεηαζρεκαηηζηψλ 

 Εμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ησλ Μεηαζρεκαηηζηψλ 

 Έιεγρνο κνλψζεσλ Μεηαζρεκαηηζηψλ κε MEGGER 5.000 ή 10.000 V 

 Έιεγρνο ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο Μεηαζρεκαηηζηψλ θαη δνθηκή 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο 

 Μέηξεζε γεηψζεσλ νπδέηεξνπ θφκβνπ Μεηαζρεκαηηζηψλ θαη 

κεηαιιηθψλ κεξψλ 

 Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππθλσηψλ κφληκεο αληηζηάζκηζεο 

 Έιεγρνη ζπζθίμεσλ 

 Μέηξεζε κνλψζεσλ Μεηαζρεκαηηζηψλ 

 Μέηξεζε αληηζηάζεσλ Μεηαζρεκαηηζηψλ (πελία Μ.Σ θαη Υ.Σ) 

 Μέηξεζε κνλψζεσλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ησλ Μεηαζρεκαηηζηψλ θαη 

πεξηβάιινληα ρψξνπ. 

 Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ρψξνπ. 

 

2.2 σληήρεζε πεδίοσ κέζες ηάζες 20 KV 

Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πεδίνπ κέζεο ηάζεο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ 

εξγαζίεο:  

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ Μέζεο Σάζεσο (open 

- close) 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ νπιηζκνχ δηαθνπήο 

ησλ δηαθνπηψλ 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληθψλ καλδαιψζεσλ πφξηαο δηαθφπηε 

κέζεο ηάζεο 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθψλ ησλ δηαθνπηψλ 

 Έιεγρνο πελίσλ εξγαζίαο δηαθνπηψλ 

 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ επαθψλ ησλ αζθαιεηψλ 

 Έιεγρνο ησλ δπγψλ θαη ζπζθίμεηο φπνπ απηφ απαηηεζεί 
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 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ κνλσηήξσλ 

 Έιεγρνο κνλψζεσλ πίλαθα Μ.Σ. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ πίλαθα Μ.Σ. 

 Έιεγρνο θπζηγγίσλ Μ.Σ. 

 Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ (εθφζνλ νη δηαθφπηεο είλαη ειαηνδηαθνπηεο) 

 Λίπαλζε κεραληθψλ κεξψλ δηαθφπηε Μ.Σ. 

 Έιεγρνο γεηψζεσλ πίλαθα 

 Έιεγρνο εδξαζεο πίλαθα 

 Γεληθφο θαζαξηζκφο ηνπ πίλαθα Μ.Σ.θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ 

2.3  σληήρεζε πεδίοσ τακειής ηάζες 

Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ πεδίνπ ρακειήο ηάζεο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ 

εξγαζίεο:  

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε Υ.Σ. 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο επηκέξνπο δηαθφπησλ ηζρχνο 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ηνπ Τ/ 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληζκψλ 

νπιηζκνχ ησλ δηαθνπηψλ 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραληθψλ   

καλδαιψζεσλ ησλ δηαθνπηψλ 

 Έιεγρνο ησλ δπγψλ θαη ζπζθίμεηο φπνπ απηφ απαηηεζεί 

 Καζαξηζκφο κνλσηήξσλ πίλαθα 

 Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ελδείμεσλ 

 Έιεγρνο ππθλσηψλ 

 Μέηξεζε γεηψζεσλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο 

 Έιεγρνο εδξαζεο πίλαθα 

 Καζαξηζκφο πίλαθα θαη πεξηβάιινληα ρψξνπ 
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2.4  σληήρεζε πεδίοσ αληηζηάζκηζες 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε ζπληήξεζε ησλ πεδίσλ 

Αληηζηάζκηζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Έιεγρνο ησλ γεληθψλ δηαθνπηψλ ησλ πεδίσλ αληηζηάζκηζεο 

(θαηαιιειφηεηα, θαηάζηαζε θ.η.ι.). 

 Έιεγρνο ησλ θαισδίσλ ησλ πεδίσλ αληηζηάζκηζεο (επάξθεηα, 

θαηάζηαζε θ.η.ι.). 

 Έιεγρνο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ Υ.Σ. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρπζκηζηή Αέξγνπ Θζρχνο. 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππθλσηψλ. 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ξειέ ηζρχνο ησλ ππθλσηψλ. 

 Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθθφξηηζεο ησλ ππθλσηψλ. 

 Έιεγρνο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ ελδείμεσλ ησ λ νξγάλσλ. 

 Έιεγρνο ησλ γεηψζεσλ ηνπ πεδίνπ. 

 Εζσηεξηθφο εμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ησλ πεδίσλ. 

 Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο αεξηζκνχ ηνπ πεδίνπ. 

 

Με ην πέξαο ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ ζπληάζζεηαη ηερληθή 

έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα, ηηο κεηξήζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο εθφζνλ 

ππάξρνπλ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ θαη αξρεηνζεηείηε ζην 

Αξρείν ζπληεξήζεσλ Η/Μ εμνπιηζκνχ. 

Οη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα γίλνπλ απζηεξά κε ηελ αθφινπζε 

ρξνληθή αιιεινπρία έρνληαο πξνθαλψο νινθιεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε 

εξγαζία εμαζθαιίδνληαο ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

1. πληήξεζε ελφο απφ ηα δχν Ηιεθηξνπαξαγσγνχ Ζεχγνπο (Η/Ζ) ηζρχνο 

630 KVA. 

2. πληήξεζε δεχηεξνπ Η/Ζ ηζρχνο 630 KVA. 

3. πληήξεζε Πεδίσλ λέσλ Η/Ζ 

4. πληήξεζε Η/Ζ ηζρχνο 250 KVA. 
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5. πληήξεζε Η/Ζ ηζρχνο 165 KVA. 

6. πληήξεζε Πεδίσλ παιαηψλ Η/Ζ 

7. πληήξεζε ηξηψλ Μεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο 1250 KVA ν θαζέλαο. 

8. πληήξεζε πεδίσλ Μέζεο Σάζεο. 

9. πληήξεζε πεδίσλ Υακειήο Σάζεο. 

10. πληήξεζε πεδίσλ Αληηζηάζκηζεο. 

Ο ρξφλνο ζπληήξεζεο ησλ εξγαζηψλ κε αξηζκφ 7 θαη 8 δελ ζα ππεξβαίλεη ην 

φξην ησλ επηά (7) σξψλ θαη ζα γίλνπλ απζεκεξφλ εκέξα Κπξηαθή. 

εκεηψλεηαη φηη πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε επάξθεηα θαπζίκσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Η/Ζ. 

Οη ππφινηπεο εξγαζίεο ζα γίλνπλ εληφο πέληε (5) ζπλερφκελσλ εκεξψλ. 

Β. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ 

Δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζµφ έρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφµηµα θαη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπµέλε εµπεηξία θαη γλψζε γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζµνχ. πγθεθξηµέλα, φζνλ αθνξά ζηελ 

ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, απαηηείηαη λα: 

1. Είλαη θάηνρνη εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ, ηάμε θαηεγνξίαο Α1, Α2 θαη 1ε. 

2. Δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε δνµή θαη νξγάλσζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγνιαβίαο θαη έρνπλ αλαιάβεη θαηά ηα ηειεπηαία 3 έηε έλα  

ηνπιάρηζηνλ παξφµνην έξγν. (Σερληθή ηθαλφηεηα) 

3. Δηαζέηνπλ νξγαλσµέλν ηερληθφ ηµήµα (Σνπιάρηζηνλ έλα κεραληθφ πνπ 

έρεη δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην λφκν εθηέιεζεο ηέηνηνπ είδνπο εξγαζηψλ) 

4. Δηαζέηνπλ επαξθέο ηερληθφ πξνζσπηθφ  

5. Δηαζέηνπλ εθπαηδεπµέλν πξνζσπηθφ ζηε ζπληήξεζε ησλ Τπνζηαζµψλ 

Μέζεο Σάζεο 

6. Δηαζέηνπλ θηλεηά ζπλεξγεία εμνπιηζµέλα θαη εθνδηαζµέλα µε ηα 

απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά θαη εξγαιεία γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

Τπνζηαζµψλ Μέζεο Σάζεο 
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Γ.   ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ    

      ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ 

Οη ζπµµεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά µαδί µε ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπµµεηνρήο εγθαίξσο 

θαη πξνζεθφλησο, ΕΠΘ ΠΟΘΝΗ ΑΠΟΚΛΕΘΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: 

1. Εξγνιεπηηθφ πηπρίν ζε ηζρχ. 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Νφµνπ 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

α) δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπµµεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζµφ, β) δηαζέηνπλ 

ην απαηηνχµελν εμεηδηθεπµέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε Τπνζηαζµψλ Μέζεο Σάζεο θαη ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ 

ηεο εξγνιαβίαο γ) δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ 

παξάπησµα δ) δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζµφ γηα ηελ επηζθεπή 

θαη δηάγλσζε ησλ βιαβψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεµάησλ 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε Δηαθήξπμε θαη ε) έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ησλ επί ηφπνπ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ , ησλ πξνδηαγξαθψλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαδφρνπ θαη φηη ηα 

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

3. Μία ηνπιάρηζηνλ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, 

απφ άιινπο θνξείο ηνπ Δεµφζηνπ - θαηά πξνηίµεζε ηνµέα, πνπ 

αθνξνχλ ζε εηήζηα ζπληήξεζε Τπνζηαζµψλ Μέζεο Σάζεο ζε 

παξεµθεξή θηίξηα. Η βεβαίσζε ζα είλαη ππνγεγξαµµέλε απφ ηελ 

εληεηαιµέλε αξρή ηνπ Φνξέα ζπλεξγαζίαο.  

Επηπιένλ, νθείινπλ λα πξνζθνµίζνπλ (επί πνηλή απνθιεηζµνχ) ηα θάησζη: 

4. Παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο / πξνµεζεπηή, µε 

αλαθνξά ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε (SERVICE) θαη ζην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ (ζηειέρσζε – πξνζφληα – εµπεηξία). 

5. Πξφζθαην ελδεηθηηθφ πειαηνιφγην ηεο εηαηξείαο / πξνµεζεπηή, µε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά (αλ ππάξρεη) ζηνλ Δεµφζην Σνµέα θαη αλαθνξά ζην 
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είδνο ζπλεξγαζίαο (πξνµήζεηα – εγθαηάζηαζε – ζπληήξεζε – 

ζχµβαζε ζπληήξεζεο). 

6. Αληίγξαθα αδεηψλ εμαζθήζεσο επαγγέιµαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

ρξεζηµνπνηεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο (ηερληηψλ, θαη 

επηβιέπνληνο µεραληθνχ). 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο αλαιαµβάλεη ηε ζπληήξεζε ηνπ Τπνζηαζκνχ, ησλ πεδίσλ 

Μέζεο – Υακειήο Σάζεο θαη ησλ Ηιεθηξνπαξαγσγψλ Ζεπγψλ (Η/Ζ), 

ζχκθσλα µε ηελ ηζρχνπζα Ννµνζεζία θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε 

πξνθχςεη µέρξη ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηµέλεο εξγαζίαο, ηνπο 

Ειιεληθνχο Καλνληζµνχο θαη ηηο ππνδείμεηο πνπ νξίδεη ν 

θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο γηα ηελ Ειιεληθή αγνξά γεληθφηεξα ε επζχλε 

ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, 

εθηειείηαη µε απφιπηε επηµέιεηα θαη θαηά ηξφπν ηερληθψο άξηην, 

πεξηιαµβάλεη δε φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγρεηξίδηα 

θαη γεληθά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

2. ε ζέµαηα φπνπ απαηηείηαη ζπληνληζµφο ησλ ελεξγεηψλ µε ηε Δηνίθεζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηφηε ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ ζπληνληζµφ απηφ 

έρεη ν Πξντζηάµελνο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3. Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε ζα εμαζθαιίζεη ηε δηαθνπή θαη ηελ 

επαλαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ Μέζεο Σάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηε 

ΔΕΔΔΗΕ.   

4. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο, ην Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα λα 

δηελεξγήζεη έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνζηαζµνχ, ησλ πεδίσλ 

Μέζεο – Υακειήο Σάζεο θαη ησλ Η/Ζ, ζε ζπλεξγαζία µε ηνπο 

Σερληθνχο ηνπ Αλαδφρνπ, ηνλ αξµφδην µεραληθφ θαη ηνλ Πξντζηάµελν 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ζπληνληζκφο ηεο 

παξνπζίαο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ πξναλαθεξφµελνπ 

ειέγρνπ, ζα γίλεηαη µε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη δελ πξέπεη λα 

δεµηνπξγεί άζθνπε ρξνλνθαζπζηέξεζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ.  
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5. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο, ζα εθδνζεί ελεκεξσηηθφ δειηίν 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, κεηξήζεσλ θαη ππνδείμεσλ, βαζηδφκελν ζηηο 

πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηεο εξγνιαβίαο.  

6. Η ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ζα γίλεηαη µε ηα απαηηνχµελα εηδηθά 

εξγαιεία θαη φξγαλα µεηξήζεσο θαη ειέγρνπ, απφ απνδεδεηγµέλα 

εηδηθά εθπαηδεπµέλν θαη έµπεηξν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ζχµθσλα 

µε ηνπο δηεζλείο θαλνληζµνχο VDE & IEC, ησλ ειιεληθψλ θαλνληζµψλ 

ΕΛΟΣ & ηηο νδεγίεο απφ ηε ΔΕΔΔΗΕ. Σα φξγαλα µεηξήζεσο θαη 

ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελ ηζρχ πηζηνπνίεζε απφ 

αλαγλσξηζµέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα 

δηαζέζεη ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα εμαζθήζεσο 

επαγγέιµαηνο γηα ππνζηαζµνχο µέζεο ηάζεο. Επηπξφζζεηα ν 

αλάδνρνο ζα δηαζέζεη έλαλ Δηεπζχλνληα Μεραληθφ γηα ηνλ γεληθφ 

ζπληνληζµφ ησλ εξγαζηψλ.  

7. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσµα θαη ηελ επζχλε παξνπζίαο  

εθπξνζψπνπ ηνπ, γηα ηελ επί ηφπνπ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ηνπ  

αλαδφρνπ.  

8. Γηα θάζε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, επζχλεηαη ηφζν ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ εθηειεί ηε ζπληήξεζε φζν θαη ην λνµηθφ πξφζσπν µε ην 

νπνίν ζπλδέεηαη ην θπζηθφ πξφζσπν (εθφζνλ ππάξρεη) δηα ζρέζεσο 

εμαξηεµέλεο εξγαζίαο.  

9. Τιηθά, εμαξηήµαηα, αληαιιαθηηθά ηα νπνία δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, βαξχλνπλ επηπιένλ ην Ννζνθνκείν.  

10. Σν Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ ρσξίο θσιχκαηα 

επίζθεςε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ θαη λα δηεπθνιχλεη απηφλ ζην έξγν ηνπ.  

11. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή θζνξά ηνπ 

θηηξίνπ πνπ πξνθιήζεθε απφ ηπρφλ απξφζεθηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ζπληήξεζεο θαη ππνρξενχηαη ζε πιήξε επαλφξζσζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ δεµηψλ ηδίαο δαπάλεο. Εάλ ν αλάδνρνο δελ 

απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε ή ηε δεµία γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο 

µέζα ζηε πξνζεζµία πνπ ζα ηνπ δνζεί, ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσµα 
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λα πξνβεί ζε επηδηφξζσζε απηήο εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζµφ ηνπ 

αλαδφρνπ.  

12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξµφδεη ηνπο λφµνπο γηα ηηο 

θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη λα ρξεζηµνπνηεί µφλν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ 

πνπ ζα είλαη αζθαιηζµέλν απ’ απηφλ ζην αξµφδην Αζθαιηζηηθφ Σαµείν 

ή Οξγαληζµφ.  

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπµµνξθψλεηαη πξνο φιεο ηηο δηαηάμεηο 

θαη ηνπο ελ ηζρχ λφµνπο πεξί εξγαηψλ θαη εξγαζίαο θαη λα ιαµβάλεη ηα 

επηβαιιφµελα µέηξα αζθαιείαο, παξακέλνληαο ν µφλνο ππεχζπλνο 

αζηηθψο θαη πνηληθψο γηα θάζε αηχρεµα πνπ ελδερνµέλσο µπνξεί λα 

ζπµβεί ζην εξγαδφµελν πξνζσπηθφ απηνχ ή ζε θάζε ηξίην θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Τπνζηαζµνχ ή εμαηηίαο 

πιεµµεινχο ζπληήξεζεο απηνχ.  

14. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη επζχλε γηα θαζπζηέξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

πνπ νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία (απεξγία, αξγίεο θηι).  

15. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη πιήξσο ηα 

θαζήθνληά ηνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχµβαζεο άξα θαη λα είλαη 

ηαθηνπνηεµέλνο σο πξνο φιεο ηηο εθθξεµφηεηέο ηνπ ζε εµπιεθφµελνπο 

θνξείο γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζπγθεθξηµέλεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη λα 

έρεη ζηε θαηνρή ηνπ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζπληήξεζεο.  

16. Γηα φζα δελ πξνβιέπνληαη ζηνπο παξαπάλσ φξνπο εθαξµφδνληαη 

αλάινγα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θψδηθα θαη ηεο ινηπήο 

λνµνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ππνζηαζµψλ µέζεο ηάζεο.  

Δ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξαγµαηνπνηήζεη ηε ζπληήξεζε 

ηνπ Τπνζηαζµνχ Μέζεο Σάζεο, ησλ πεδίσλ Μέζεο – Υακειήο Σάζεο 

θαη ησλ Η/Ζ ζχκθσλα ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη µέζα ζηα 

νξηδφµελα ρξνληθά φξηα, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα ηνλ 

θεξχμεη έθπησην. Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δνζεί εγγξάθσο, 

µεηά ην ηέινο ηεο ζπληήξεζεο, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν εηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ πξνβιήµαηα αλαθνξηθά µε 
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πιεµµειή ζπληήξεζε θάπνηαο ζπζθεπήο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα επαλαιαµβάλεηαη ε δηαδηθαζία ρσξίο 

ηδηαίηεξε απνδεµίσζε θαη αληηξξήζεηο απφ ηνλ αλάδνρν. 

2. Η πιεξσµή ζα γίλεηαη µε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, µε έλα 

ηηµνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα πεξηιαµβάλεη αλαιπηηθά ηηο 

εξγαζίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ θαη θαηάζεζε Τπεχζπλεο Δήισζεο πνπ 

αλαθέξεη φηη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο έγηλε απφ θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ θαη φηη ηα ρξεζηµνπνηεζέληα πιηθά πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο Δηαθήξπμεο θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνλ αξκφδην 

ππάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο ζα 

θαηαζέηεη εγγξάθσο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ. 

3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχµβαζεο, λα θαηαζέζεη Εγγπεηηθή Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο, ην 

χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο ηνπ ζπλφινπ εξγαζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη, µε 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

4. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χµβαζεο επηζηξέθεηαη µεηά ηελ 

νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο 

χµβαζεο. Επηζεµαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχµβαζεο πξέπεη λα 

είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη µέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ 

Σξάπεδα. 

5. Οη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Δηαθήξπμε, εθδίδνληαη απφ 

πηζησηηθά ηδξχµαηα ή άιια λνµηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφµηµα 

ζηελ Ειιάδα.  
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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ ΄΄ΚΤΛΗΣΔΗΟ΄΄ 

 

Προϋποιογηζκός έργοσ: 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ, ΠΕΔΘΩΝ ΜΕΗ – ΥΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΚΑΘ 

ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΤΓΩΝ   ΚΤΛΘΣΕΘΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ ΥΘΟΤ  

α/α Πεξηγξαθή Μνλάδα 

κέηξεζεο 

Πνζφηεηα Σηκή 

κνλάδαο 

(επξψ) 

Δαπάλε 

1 πληήξεζε 

κεηαζρεκαηηζηψλ 

κέζεο ηάζεο 

ηεκ 3 1000,00 3000,00 

2 πληήξεζε 

πεδίνπ κέζεο 

ηάζεο 

ηεκ 1 1000,00 1000,00 

3 πληήξεζε 

πεδίνπ ρακειήο 

ηεκ 1 1000,00 1000,00 

4 πληήξεζε Η/Ζ 

ηζρχνο 650KVA 

ηεκ 2 1200,00 2400,00 

5 πληήξεζε Η/Ζ 

ηζρχνο 250KVA 

ηεκ 1 800,00 800,00 

6 πληήξεζε Η/Ζ 

ηζρχνο 165KVA 

ηεκ 1 600,00 600,00 

Δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ 8800,00 

ΦΠΑ 17% 1496,00 

πλνιηθή δαπάλε 10296,00 

 

                                                                  ΥΗΟ 22-8-2016 

                                    Ο ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

 

                                      ΜΑΝΩΛΖ Α. ΚΡΑΚΑΡΖ 


