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  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
  Γ' ΚΛΑΓΟ ΟΙΚ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
 ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. (Γ3) 
  ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ 2 Ινπλ 21 
Φ.600.1/156/92875/.911    

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α   Π Δ Γ Ι Ω Ν  Μ Δ  Η   
Σ Α Η   

1. ΚΟΠΟ  

1.1. Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, ζηελ πξνκήζεηα-
κεηαθνξά πηλάθσλ κέζεο ηάζεο ζην Υώξν Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ, ζην Υνξδάθη 
Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ,  

1.2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνύζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα: 
ηελ πξνκήζεηα – κεηαθνξά παξάδνζε ζηνπο ππνζηαζκνύο S13 θαη S14 ζηνλ Υώξν 
Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ, δύν (2) πεδίσλ κέζεο ηάζεο κε απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο 
DM1-S (πεδίν πξνζηαζίαο κεηαζρεκαηηζηή) θαηλνύξηαο θαηαζθεπήο (έηνπο 2021).  

 

2. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ  

2.1. ΠΔΓΙΑ ΜΔΗ ΣΑΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΣΗ ΜΔ 
ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΙΥΤΟ DM1-S:  

2.1.1. Σν θάζε πεδίν κέζεο ηάζεο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αθόινπζν 
εμνπιηζκό: 

2.1.1.1. Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνύ 630 Α 

2.1.1.2. Απνδεύθηε θνξηίνπ 24 kV, 630A 50/125kV, 16 kA/1 sec κε 
ρεηξνθίλεην κεραληζκό ιεηηνπξγίαο CS, ζε θνηλό θέιπθνο κε γεησηή, πιεξσκέλν 
κε SF6 

2.1.1.3. Σξεηο ρσξεηηθνύο θαηακεξηζηέο παξνπζίαο ηάζεο κε 
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

2.1.1.4. Τπνδνρέο γηα ηε ζύλδεζε ηξηώλ κνλνπνιηθώλ θαισδίσλ 

2.1.1.5. Απηόκαην δηαθόπηε ηζρύνο (Α.Γ.Ι) SF1 SCHNEIDER 
ELECTRIC πιεξσκέλν κε SF6 24 kV, ζηαζεξνύ ηύπνπ, 630 Α, 50/125θΧ, 16kA/1 
sec, κε ρεηξνθίλεην κεραληζκό ιεηηνπξγίαο, βνεζεηηθέο επαθέο (3ΝΟ+3ΝC) θαη 
πελία εξγαζίαο 230V AC θαη θιεηδαξηά   

2.1.1.6. Σξεηο αηζζεηήξεο ξεύκαηνο ηύπνπ CRa 

2.1.1.7. Γεησηή θαισδίσλ κε ηθαλόηεηα δεύμεσο ζην βξαρπθύθισκα 
(MAKE PROOF) 

2.1.1.8. Φεθηαθό ειεθηξνλόκν δεπηεξνγελνύο πξνζηαζίαο ελδεηθηηθνύ 
ηύπνπ Sepam S10B πνπ ζα παξέρεη πξνζηαζίεο γηα ππεξέληαζε, βξαρπθύθισκα 
θαη δηαξξνή σο πξνο γε. Ο ειεθηξνλόκνο ζα είλαη ξπζκηζκέλνο εθόζνλ είλαη 
δπλαηό. Ο πθηζηάκελνο κεηαζρεκαηηζηήο είλαη ELVIM 400 KVA ζηνλ ππνζηαζκό 
S13 θαη ELVIM 250 KVA ζηνλ  ππνζηαζκό S14  

2.1.1.9. Αληίζηαζε ζέξκαλζεο γηα πίλαθα κέζεο ηάζεο  



Α-2 
 

./. 

2.1.2. Δπηπιένλ ηα πεδία κέζεο ηάζεο ζα έρνπλ κεηαιιηθό πεξίβιεκα από 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. Οη νξαηέο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ πεδίνπ ζην 
εκπξόζζην κέξνο ησλ θπςειώλ ζα είλαη από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (πάρνο 
επηθάιπςεο 3κm) πνπ αθνύ θαζαξηζζεί, ζα βαθεί κε ρξώκα RAL 9003 (άζπξν, 
κέζν πάρνο 70κm, ν αξηζκόο RAL δελ είλαη δεζκεπηηθόο). Όζνλ αθνξά ζηηο 
ππόινηπεο επηθάλεηεο, ζα είλαη από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε κέζν πάρνο 
επηθάιπςεο ηα 20κm θαη ε νπνία ζα έρεη ππνζηεί δηεξγαζία ρξσκίνπ.  

2.2. ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ 

2.2.1. Ο θαηαζθεπαζηηθόο ηνπο νίθνο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 
9001:2015 ελ ηζρύ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή 
θπςειώλ κέζεο ηάζεο SM6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο ησλ πεδίσλ δελ 
είλαη θαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηόηε απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 ελ ηζρύ θαη 
γηα ηνλ πξνκεζεπηή πνπ εκπνξεύεηαη θαη ππνζηεξίδεη ηα πεδία κέζεο ηάζεο. 

2.2.2. Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα έρεη ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί 
θαη ειεγρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ πξόηππα θαηά IEC: 

2.2.2.1. Κνηλέο πξνδηαγξαθέο γηα πίλαθεο κέζεο ηάζεο IEC 60694 

2.2.2.2. Πίλαθεο κέζεο ηάζεο κε κεηαιιηθό πεξίβιεκα (1 έσο 52kV) 
IEC 62271-200 

2.2.2.3. Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο κέζεο ηάζεο AC IEC 62271-100 

2.2.2.4. Απνδεύθηεο θαη γεησηέο κέζεο ηάζεο AC IEC 62271-102 

2.2.2.5. Ηιεθηξνλόκνη πξνζηαζίαο IEC 60255 

 

2.3. ΔΛΔΓΥΟΙ – ΓΟΚΙΜΔ 

 Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα δνθηκαζηεί ζηε κνλάδα 
θαηαζθεπήο/ζπλαξκνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηα ζρεηηθά 
δηεζλή πξόηππα IEC. Σα απνηειέζκαηα ζα πξνζθνκηζζνύλ ζην ΠΒΚ θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπ πιηθνύ.  

 

2.4. ΔΓΓΤΗΗ 

 ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειώλεηαη όηη παξέρεηαη εγγύεζε 
θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ πιηθνύ. ε θάζε 
πεξίπησζε κέζα ζηα όξηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο 
εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα είλαη ειαηησκαηηθό από θαηαζθεπή, 
παξνπζηάζεη πξόσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε, κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη ζε 
ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή ηεο αλαγγειίαο ηεο βιάβεο.  

 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

3.1. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα αθόινπζα, ηα νπνία 
ζα ζπλνδεύνπλ ηα πεδία κέζεο ηάζεο:  

3.1.1. Δγρεηξίδηα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 

3.1.2. Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζε 
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3.1.3. Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ εγγύεζε ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο 

3.1.4. ρέδην ησλ πεδίσλ κέζεο ηάζεο, θαζώο θαη ζρέδηα θαη νδεγίεο 
ζύλδεζεο ηνπ SEPAM 

3.1.5. Απνηειέζκαηα ειέγρσλ-δνθηκώλ παξαγξάθνπ 2.3  

3.2. Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο ζηνλ Υώξν 
Δθηόμεπζεο ηνπ ΠΒΚ ζην Υνξδάθη Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ ζηνπο ππνζηαζκνύο S13 

θαη S14 εληόο 2 κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο. 

 

4. ΓΙΑΦΟΡΑ 

4.1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη θαηάιιειε γηα αζθαιή κεηαθνξά.  

4.2. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθό ηνπ, ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ όινπο 
ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν ζην ηξαηόπεδν θαη ζα ηνπο 
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζόδνπ, εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ. 

4.3. Γηα ηελ εμόθιεζε ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξνεγεζεί 
καθξνζθνπηθόο έιεγρνο γηα ζπκθσλία ηνπ πιηθνύ κε ηελ παξνύζα ΣΠ, γηα ηπρόλ 
παξακνξθώζεηο ή θαθώζεηο θαη εάλ είλαη θαηλνύξηαο θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ ηα 
πεδία κέζεο ηάζεο θαηά ηελ παξαιαβή ζα ζπλνδεύνληαη από ηα έγγξαθα ηεο 
παξαγξάθνπ 3. 

4.4. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλώηεξα από ηα απαηηνύκελα ζηελ παξνύζα 
ΣΠ, πνηνηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζα απνθιείνληαη. 

4.5. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: ΜΤ (ΠΔ) Μερ Αηθ. Μαξθεηάθε, ΠΒΚ/Γ′ ΚΤΠ/ΓΔΓΚ 
(Γ1)/TTM ηει. 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α 
(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ Μον 
(Δυρώ) 

(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Δυρώ 

 (ε) 

CPV  
 (ζη) 

1 

Πεδία κέζεο 
ηάζεο κε  
απηόκαην 
δηαθόπηε ηζρύνο 
DM1-S (πεδίν 
πξνζηαζίαο 
κεηαζρεκαηηζηή) 

ΣΔΜ 2 5.980,00 11.960,00 
31682310-

6 

 ΤΝΟΛΟ 11.960,00  

 
      κήλαξρνο (Ι) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
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