
 

 

 

ΠΡΟ:   ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
   Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ) 
      ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ3 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   TΜHΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) 
       Σει. 28210 26775  
       Φ.600.1/416/96750                 
     .2241     
ΚΟΙΝ.:  Υαληά,  17 Γεθ 21 
  πλ.: Μία (1) Σερληθή  
   Πξνδηαγξαθή  
 
ΘΕΜΑ:  Πξνκήζεηεο - πκβάζεηο 
 
ΧΕΣ.:  α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.» 
  β.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη  
   Τπεξεζηώλ» 
  γ.  ΜΓ ππ’ Αξηζκ. 8-7/2020 «Πξνκήζεηεο Τιηθώλ – Όξγαλα   
   Τινπνίεζεο Πξνκεζεηώλ» 
  δ.  Σν Αξ. Πξση.3800/14-06-2017/ΔΑΑΓΖΤ/Καηεπζπληήξηα νδεγία 20 
   «Λόγνη Απνθιεηζκνύ από ηηο Γηαδηθαζίεο ύλαςεο Γεκνζίσλ  
   πκβάζεσλ» 
  ε.  Φ.600.1/398/96188/.2052/17 Ννε 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/Γ3 
  ζη.  Τπ’ Αξηζκ. 526/21 Commitment ΠΒΚ 
 
 1. Έρνληαο ππόςε: 
 
  α. Σηο δηαηάμεηο ησλ (α) έσο (δ) ζρεηηθώλ. 
  
  β. Σν (ε) ζρεηηθό κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε ε αλάιεςε ηεο 
ππνρξέσζεο ζε βάξνο Π/Τ ΠΒΚ. 
 

προσκαλούμε 
 
θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο, 
ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζύκβαζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β», πνπ αθνξά ζηελ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δύν Ζιεθηξνπαξαγσγώλ Εεπγώλ (Ζ/Ε), ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηξηάληα ρηιηάδσλ επξώ (30.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ. Ζ πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε ησλ Ζ/Ε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηνπ 
πλεκκέλνπ 1.  
 
 2. Ζ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε ζύκθσλα κε 
ην άξζξν 118 ηνπ (β) ζρεηηθνύ θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο. 
 
  3. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ζπκπιεξώλνληαο ην Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α» 
θαη πξνζθνκίδνληαο ηα έγγξαθα-δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 7.1 ηεο Σερληθήο 
Πξνδηαγξαθήο.  
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  4. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ή απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο 
νξίδεηαη ε 10ε Ηαλνπαξίνπ 2022 θαη ώξα 12:00. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο  κπνξνύλ λα 
απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηε δηεύζπλζε: 
 

Πεδίν Βνιήο Κξήηεο 
Γ΄ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ 

Αθξσηήξη, Υαληά Κξήηεο, Σ.Κ. 73100 
 

ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε: tm.prom@namfi.gr 
 
 5. Ζ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί, 
επηπιένλ ηνπ ΚΖΜΓΖ, ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΠΒΚ 
(http://www.namfi.gr/language/el/πξνθεξύμεηο). 
 
 6. Σα Δπηκειεηήξηα ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα 
ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο. 
 
 7. Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηε 2ε 
Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ (ε) ζρεηηθνύ. 
 
 8. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξν ηεο 
ππνγξαθήο ηεο δηαηαγήο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό, ηα παξαθάησ: 
 
 α. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 β. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 
 γ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ηεο επηρείξεζεο ή 
ππεύζπλε δήισζή ηνπο γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16. 
 
 δ.  Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
 9. Υεηξίζηξηα ζέκαηνο: Σκρεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ, Μ.Τ. Μπνησλάθε 
Άλλα, ηει. 2821026775. 

 
 

 Τπνζηξάηεγνο Αζαλάζηνο αξδέιιεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  

 
 
 
 
 
 

mailto:tm.prom@namfi.gr
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 
«Α» Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
«Β»  ρέδην ύκβαζεο 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΠΒΚ/Γ΄ΚΤΠ, Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 
Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο-Σκήκα Γπηηθήο Κξήηεο 
Πξόεδξν Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 
 



  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ) 
  ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ3 
                                                                        ΣΜΖΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) 
  17 Γεθ 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/416/96750/.2241     
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΑΦΜ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ: ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

 ……………………………………………… 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ: ……………………………………………… 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ: ……………………………………………… 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ  

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ:  ……………………………………………… 

 
ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΩΝ 
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ-
ΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 
(€, ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΟ 
(€, ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ) 

1 

Ζιεθτροπαραγωγό Εεύγος 
100 KVA 
………………………………
………………………………
……………………………… 

Σεκ. 1 ……….. ……….. 

2 

Ζιεθτροπαραγωγό Εεύγος 
18 KVA 
………………………………
………………………………
……………………………… 

Σεκ. 1 ……….. ……….. 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (€, ΥΩΡΗ ΦΠΑ) ……….. 

υνημμένα υποβάλλω: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
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ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ: 

………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ 
 
 

………………………... 
 
 

 κήλαρχος (Η) Παλτειεήκωλ Κοβιατδής 

Αθρηβές Αλτίγραφο Τποδηοηθετής 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μποτωλάθε Άλλα  
Σκχες Προκεζεηώλ  

 



 

 

  ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ 
 Γ΄ ΚΛΑΓΟ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ) 
  ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γ3 
  ΣΜΖΜΑ Γ3Β (ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ) 
  17 Γεθ 21 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 
Φ.600.1/416/96750/.2241     
 

ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ύκβαζε κε αξηζκό ………/2021 
     
 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο 
(Ζ/Ε) 100 KVA θαη ελόο Ζ/Ε 18 KVA ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ ζηνλ ηαζκό 
Ραληάξ Νν.6 θαη ηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ αληίζηνηρα. 
 
ήκεξα εκέξα …….………….. κελόο  …….………….. ηνπ έηνπο 2021 θαη ώξα 

………… ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ζηνλ Παδηλό 

Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη: 

 
 1. Σν ΠΔΓΗΟ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ δηα ηεο λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
             2. Ζ εηαηξία ………………. κε ΑΦΜ ………………. δηα ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ………………. ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ακνηβαία ηα 

παξαθάησ: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο 
 

 1. Ζ παξνύζα ζύκβαζε ππνγξάθεηαη ζε εθηέιεζε ηεο 
Φ.600.1/……../…………/………../………… 21/ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ/ΣΠ απόθαζεο 
ηνπ Γθηή ηνπ ΠΔΓΗΟΤ ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ, αλάκεζα ζηελ εηαηξία ………………. κε 
ΑΦΜ ………………., πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Πξνκεζεπηήο», θαη ζην ΠΔΓΗΟ 
ΒΟΛΖ ΚΡΖΣΖ ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε πξνκήζεηα 
……………………………….., ζην εμήο «ζπκβαηηθά πιηθά», από ηνλ πξνκεζεπηή 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο θαη ηεο 
Πξνζζήθεο «1». Βξίζθνληαη δε ζε απόιπηε ζπκθσλία κε ηελ νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή.  
 
            2.  Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 
………………. επξώ (………………. €), ρσξίο ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ  2 
Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 
 1. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθώλ/ππεξεζηώλ ζα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ……. 
(….) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο.  
 
 2. Ο ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο δύλαηαη κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηνπ ΠΒΚ, λα παξαηαζεί ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 
Ν. 4412/16. Σν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξόηεξν από ηνλ 
αξρηθό ζπκβαηηθό ρξόλν παξάδνζεο. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο παξάδνζεο, 
ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο, ή εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά 
ηα αλσηέξσ ρξόλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθό, ν πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη 
έθπησηνο. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα 
παξαδώζεη ηα πιηθά, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.  
 

3.  Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ε 
νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 11 
ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο θόξησζεο παξάδνζεο 
ησλ πιηθώλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη. Μεηάζεζε επηηξέπεηαη κόλν όηαλ ζπληξέρνπλ 
ιόγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιόγνη, πνπ θαζηζηνύλ 
αληηθεηκεληθώο αδύλαηε ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθώλ εηδώλ. ηηο 
πεξηπηώζεηο κεηάζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θόξησζεο παξάδνζεο δελ 
επηβάιινληαη θπξώζεηο. 

ΑΡΘΡΟ  3 
Παξαιαβή πιηθώλ 

 
 1. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθώλ/ππεξεζηώλ ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή 
παξαιαβήο ηνπ ΠΒΚ.  
 
 2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ πιηθνύ δηελεξγείηαη πνζνηηθόο θαη 
πνηνηηθόο έιεγρνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 3. Από ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ζπληάζζεηαη νξηζηηθό πξσηόθνιιν 
(παξαιαβήο ή απόξξηςεο) ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
 
 4. ε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή παξαιαβήο απνξξίςεη ην πιηθό, 
αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό πξσηόθνιιν νη δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο από ηα 
ζπκθσλεζέληα, νη ιόγνη ηεο απόξξηςεο θαη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά παξαδνζνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ κεηά ηε ιήμε 
ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε, επηβάιιεηαη πξόζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξόζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθώλ (άξζξν 207 Ν.4412/2016). Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδόζεθαλ 
εθπξόζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ παξαδόζεθαλ 
εκπξόζεζκα, ην πξόζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 
πνζόηεηαο απηώλ. 



Β-3 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – αληηθαηάζηαζε 

 
 1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο ησλ πιηθώλ, κε απόθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα 
εγθξηζεί ε αληηθαηάζηαζή ησλ κε άιια, ηα νπνία λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
ηεο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή. Αλ 
ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ ½ ηνπ 
ζπλνιηθνύ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο ζεσξείηαη σο εθπξόζεζκόο θαη 
ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο (άξζξν 213 Ν.4412/16). 
Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά κέζα ζηελ ηαρζείζα πξνζεζκία 
θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθόο ρξόλνο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.  
 
 2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθώλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ 
πξνζθόκηζε αληηζηνίρνπ πιηθνύ θαη αθνύ απηό παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ην πιηθό πνπ 
απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε, εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 
νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ λένπ. Ζ πξνζεζκία απηή δύλαηαη λα παξαηαζεί θαηόπηλ 
ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί απαξαίηεηα πέληε (5) 
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, 
κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε πνζνζηό 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο. Δάλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε 
πνπ ηπρόλ ρνξεγεζεί θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ην πιηθό πνπ απνξξίθηεθε, 
ην ΠΒΚ δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε απηνύ, θαηά ηα ηζρύνληα. 
 
 3. Με απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΒΚ, θαηόπηλ ζρεηηθήο γλσκνδόηεζεο 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δύλαηαη λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε ν 
πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγύεζε ε νπνία λα θαιύπηεη ηελ ηπρόλ 
θαηαβιεζείζα αμία ηνπ πιηθνύ πνπ απνξξίθζεθε. 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
Δγγπήζεηο 

 
1. Ο πξνκεζεπηήο πξνζθέξεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ………….. (….) 

εηώλ γηα ην Ζ/Ε ……….. θαη ……………. (….) εηώλ γηα ην Ζ/Ε ………...  
 

2. Μέζα ζηα έηε ηεο πξναλαθεξζείζαο εγγύεζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 
παξνπζηάζεη πξόσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε κε δηθή ηνπ δαπάλε (πιηθά, 
εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θ.ιπ. θόζηε) θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπ βεβιακκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 
3. ε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Ε ιόγσ βιάβεο, ν ρξόλνο ηζρύνο 

ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο παξαηείλεηαη αλάινγα. Οη επηπιένλ εκέξεο 
εγγύεζεο πξνζκεηξνύληαη κόλν κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε. 
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4. Ζ κε απνζηνιή ζπλεξγείνπ επηζθεπήο από ηνλ πξνκεζεπηή, δίλεη ην 
δηθαίσκα ζην ΠΒΚ κεηά ηελ άπξαθηε πξνέιεπζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε (θαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη κε 
ηειενκνηόηππν) θαη ρσξίο άιιε ππελζύκηζε, λα αλαζέζεη ηελ επηζθεπή ηεο βιάβεο 
ζε ηξίηνπο θαη ην θόζηνο δαπάλεο ζα επηβαξύλεη από ηνλ πξνκεζεπηή. 

 
5. Όηαλ απνδεδεηγκέλα ην Ζ/Ε ιόγσ βιαβώλ παξακείλεη γηα ηα δύν (2) 

πξώηα ρξόληα ηεο εγγύεζεο εθηόο ιεηηνπξγίαο πέξαλ ηνπ 20% ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ ρξόλνπ εγγύεζεο, ηόηε απηό ζεσξείηαη από ηε θύζε ηνπ 
ειαηησκαηηθό θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη 
νινθιεξσηηθά κε θαηλνύξην. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ ην 
αληηθαηαζηήζεη, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζηε δηθαηνζύλε.  

 
6. Σν εθηόο ιεηηνπξγίαο ρξνληθό δηάζηεκα ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά κε 

έλαξμε κεηά ηελ παξέιεπζε πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ζηηγκή ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κεηά ηελ 
παξέιεπζε δύν (2) εξγάζηκσλ εκεξώλ κε ηελ παξάδνζε ηνπ ελ ιόγσ Ζ/Ε ζε 
ιεηηνπξγία. Ο ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο γίλεηαη κε βάζε ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο βιάβεο θαη ην πξσηόθνιιν πνπ ζπληάζζεηαη θαηά ηελ 
επαλαιεηηνπξγία. ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ εκεξώλ κε 
ιεηηνπξγίαο κεηά ηνλ ρξόλν ησλ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ πξνζκεηξνύληαη θαη 
νη εκέξεο αξγίαο. 

 
7. Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην θάζε 

Ζ/Ε, ζα γίλεηαη ζπληήξεζε απηώλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε (πιηθά θαη εξγαζία) ηνπ 
πξνκεζεπηή, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζπκβαηηθή ηηκή. 

 
ΑΡΘΡΟ  7 

Κήξπμε πξνκεζεπηή εθπηώηνπ 
 
 1. Ο πξνκεζεπηήο θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 
δηθαίσκά ηνπ ην νπνίν απνξξέεη από απηήλ, εθόζνλ δελ παξέδσζε ή 
αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθό είδνο, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζηνλ ρξόλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δόζεθε, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ 
παξόληνο. 
 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή από 
ζύκβαζε θαηά ηηο πεξηπηώζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ 
Ν.4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ πξνκεζεπηή εηδηθή όριεζε, ε 
νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη 
ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 
πξνκεζεπηήο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζόκελε 
πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη 
πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε 
κε ηελ εηδηθή όριεζε, παξήιζε, ρσξίο ν πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε 
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 
 3. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηε ζύκβαζε, όηαλ: 
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  α. Σα πιηθά δελ παξαδόζεθαλ κε επζύλε ηνπ ΠΒΚ. 
 
  β. πληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ  8 
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή 
 
 1. Ζ πιεξσκή ησλ ηηκνινγίσλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΩ από 
ην Σκήκα Δηζπξάμεσλ – Πιεξσκώλ ηεο Γλζεο Λνγηζηεξίνπ – Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ’ 
ΚΟΤ κε ηελ πξνζθόκηζε, κε κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαιαβήο, ησλ 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ: 

 
  α. Σηκνιόγην πξνκήζεηαο πιηθώλ-δειηίν απνζηνιήο. 
 
  β. Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  γ. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο (γηα είζπξαμε 
ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 
 

 δ.   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από ην Γεκόζην. 
 
  ε. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο ΗΒΑΝ 
ινγαξηαζκνύ ηεο εηαηξείαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ ηειηθνύ πιεξσηένπ 
πνζνύ. 
 
  ζη. COMMITMENT (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
   
  δ.  ΓΓΤ (κε κέξηκλα ηνπ ΠΒΚ). 
 
  ε. Σα έληππα ηεο παξαγξάθνπ …… ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
 
 2. Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π. 
4056/3029/17-6-87 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη ην 
άξζξν 27 ηνπ Ν. 2859/2000. Δπηβαξύλνληαη κόλν κε παξαθξάηεζε Φ.Δ. 4% γηα 
ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ  9 

Αλσηέξα βία 
 
 Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενύηαη εληόο είθνζη 
(20) εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ αλσηέξα 
βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα 
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  10 
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Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
 1. Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεώζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζε νπνηνλδήπνηε 
ηξίην. 
 2. Ζ παξνύζα ζύκβαζε: 
 
  α. Καηηζρύεη ζε θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην 
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Πξνζθνξά, Απόθαζε Αλάζεζεο θιπ) εθηόο από θαλεξά 
ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν 
ζπκβαιινκέλνπο. 
 
  β. πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ 
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά 
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/ΓΠ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιόγξαθν ν 
πξνκεζεπηήο. 
 
  γ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ N.4412/2016 θαη ηεο ειιεληθήο-θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο. 

 
ΟΗ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

ΓΗΑ ΣΟ  Π.Β.Κ.     ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

 κήλαξρνο (Η) Παληειεήκσλ Κνβιαηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Τπνδηνηθεηήο 
 
 
 

 

Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα  
Σκρεο Πξνκεζεηώλ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΖΕΥΓΩΝ 100 KVA & 18 KVA

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Σκοπός

1.1.1. Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) είναι να
παρουσιάσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός
(1) Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), αυτομάτου εκκίνησης ισχύος, (Prime Power)
100 KVA που θα τοποθετηθεί – εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του Π.Β.Κ. στο
Σταθμό Ραντάρ Νο 6 στο Δράπανο περιοχής Βάμου του Ν. Χανίων καθώς και στην
προμήθεια και εγκατάσταση ενός Η/Ζ ισχύος (Prime Power) 18 KVA στο Παζινό
Ακρωτηρίου Ν. Χανίων.

1.2. Σχετικά Έγγραφα
1.2.1. Νομοθεσία
1.2.1.1. Π.Δ. 57/2010, ΦΕΚ Α’ 97/25-06-2010 Προσαρμογή της

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας
95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93.

1.2.1.2. Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2.2. Πρότυπα
1.2.2.1. ΕΝ ISO 9001:2015 «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας –

Απαιτήσεις»
1.2.2.2. ΕΛΟΤ HD-384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
1.2.2.3. ISO 3046
1.2.2.4. ISO 8528
1.2.2.5. Προδιαγραφή ΔΑΥ/ΓΕΑ : Ζ-1772/16-5-84/ Έκδ.2α.
1.2.2.6. ΠΕΔ-Α-00830/06-06-19
1.2.2.7. ΠΕΔ-Α-00446/06-11-17
1.2.2.8. ΠΕΔ – ΗΖ – 88 / ΓΕΕΘΑ
1.2.2.9. Απαιτήσεις της Υπηρεσίας

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. Τα Η/Ζ πρέπει να είναι καινούργιας στιβαρής κατασκευής και
σύγχρονης τεχνολογίας προσφάτου παραγωγής, αμεταχείριστα. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχα αρίθμησης, να
αναφέρεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας και ο χρόνος κατασκευής του Η/Ζ
(βαθμολογούμενα κριτήρια).

2.2. Πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και
παρελκόμενα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
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αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω χαρακτηριστικών

2.3. Τα Η/Ζ θα είναι κατασκευής ευφήμως γνωστών κατασκευαστικών οίκων οι
οποίοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ από
διαπιστευμένο φορέα, για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής του Η/Ζ δεν είναι και ο κατασκευαστής,
τότε απαιτείται πιστοποίηση ISO 9001:2015 εν ισχύ και για τον προμηθευτή που
εμπορεύεται και υποστηρίζει τα Η/Ζ (ανταλλακτικά, συντήρηση, εκπαίδευση
προσωπικού κτλ.). Θα κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου με αξιόπιστα υλικά βάσει των
οδηγιών και των κανονισμών ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
προβλέπεται από το ΠΔ57/2010, ΦΕΚ Α’ 97/25-06-2010, και θα φέρουν τη σήμανση
CE τόσο για το πλήρες συγκρότημα, όσο και για τα επιμέρους τμήματα του, εφόσον
κατασκευάζονται από διαφορετικούς κατασκευαστές. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω χαρακτηριστικών

2.4. Εκτός από τα Η/Ζ και όλα τα υπόλοιπα υλικά (σχάρες, καλώδια, αυτόματοι
διακόπτες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια και τυποποιημένα
προϊόντα ευφήμως γνωστών κατασκευαστικών οίκων, χωρίς ελαττώματα. Θα φέρουν
τη σήμανση “CE” και ο κατασκευαστικός τους οίκος θα είναι πιστοποιημένος κατά
ISO 9001:2015 εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα και θα είναι κατασκευασμένα και
δοκιμασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς των παρακάτω αναφερόμενων
οργανισμών:

CEN/CENELEC

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN)

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι σύμφωνο με το ΦΕΚ 1425Β/20-5-2016.
Επισημαίνεται ότι και η τροποποίηση του πίνακα και η κατασκευή του πίνακα
μεταγωγής θα γίνει από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που θα είναι πιστοποιημένο
κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ από διαπιστευμένο φορέα, για τον σχεδιασμό και την
κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα
στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η
ύπαρξη των άνω χαρακτηριστικών.

3. Τεχνικά – Φυσικά Χαρακτηριστικά Η/Ζ 100 KVA
3.1. Γενικά για το Η/Ζ

3.1.1. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος προβλέπεται να καλύπτει τις διακοπές
ηλεκτροδότησης από ΔΕΗ. Συνεπώς θα είναι κατάλληλο για μακρόχρονη συνεχή
λειτουργία ώστε να αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις μεγάλων διακοπών.

3.1.2. Το Η/Ζ θα είναι σύμφωνο με το ISO 3046, ISO 8528. Στην προσφορά
του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται με ποιο ή ποια πρότυπα είναι σύμφωνο.

3.1.3. Το συγκρότημα του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους θα αποτελείται από
τα παρακάτω μέρη:
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 Κινητήρια μηχανή ντίζελ.

 Γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

 Κοινή βάση στήριξης.

 Τον πίνακα αυτοματισμών ελέγχου και ισχύος.

 Την δεξαμενή καυσίμου

 Το σύστημα συσσωρευτών.

3.1.4. Το Η/Ζ αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που
συνδέονται ομοαξονικά, μέσω εύκαμπτου μεταλλικού συνδέσμου και αποτελούν
ενιαίο και δυναμικά ζυγοσταθμισμένο συγκρότημα. Το συγκρότημα κινητήρας –
γεννήτρια εδράζει μέσω ελαστικών αντικραδασμικών βάσεων επί ισχυρού
χαλύβδινου πλαισίου (βάση του Η/Ζ) στο οποίο είναι ενσωματωμένη δεξαμενή
καυσίμου για 8ωρη λειτουργία. Το Η/Ζ συνοδεύεται από συσσωρευτές. Είναι πλήρως
συρματωμένο (συνδεδεμένο) με τον πίνακα του τοποθετημένο επί μεταλλικής βάσης
που εδράζει στη βάση του Η/Ζ. Στην ίδια μεταλλική βάση βρίσκεται τοποθετημένο
μεταλλικό ερμάριο εντός του οποίου βρίσκεται καταλλήλου ισχύος αυτόματος
διακόπτης προστασίας της γεννήτριας (CIRCUIT BREAKER) από υπερφόρτιση και
βραχυκύκλωμα.

3.2. Κινητήρας
Τα χαρακτηριστικά του κινητήρα είναι τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ: Π1
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V Τετράχρονος

Καύσιμο Πετρέλαιο (DIESEL)
Υπερπλήρωση Αναπνοή κινητήρα TURBO
Ψύξη Υδρόψυκτος (Βεβιασμένης

Κυκλοφορίας)
Τρόπος Εκκίνησης Ηλεκτρικό Εκκινητή
Μέγιστος Χρόνος Τροφοδοσίας ρεύματος 25΄΄ (SEC)
Ασφαλιστικό χαμηλής πίεσης λαδιού για
αυτόματη διακοπή λειτουργίας

ΝΑΙ

Ασφαλιστικό υψηλής θερμοκρασίας νερού
ψύξης για αυτόματη διακοπή της
λειτουργίας

ΝΑΙ

Φίλτρο αέρα καύσεως ΝΑΙ
Φίλτρο λαδιού ΝΑΙ
Φίλτρο καυσίμου ΝΑΙ
Σιγαστήρα εξάτμισης ΝΑΙ

3.2.1. Μεγίστη ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα 1500 RPM. Η ταχύτητα
περιστροφής θα διατηρείται σταθερή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ρυθμιστή, σε
ονομαστικό αριθμό στροφών. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο
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Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η
ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού.

3.2.2. Σημαντικό είναι ο κινητήρας να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη
κατανάλωση λαδιού και καυσίμου. Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης
να δηλώνεται η κατανάλωση του καυσίμου σε lt/h σε ονομαστικό φορτίο και να
παραπέμπει στο prospectus του κινητήρα (βαθμολογούμενο κριτήριο)

3.2.3. Η ισχύς του κινητήρα θα είναι τέτοια ώστε:

3.2.3.1. Να εξασφαλίζει στη γεννήτρια ισχύς (Prime Power) 100 KVA
τουλάχιστον, με συντελεστή ισχύος συνφ=0,8. Η ισχύς του κινητήρα να δίνεται σε KW
και να δηλώνεται στην προσφορά και συγκεκριμένα στο φύλλο συμμόρφωσης του
Η/Ζ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης.

3.2.3.2. Να καλύπτει την απαιτούμενη ισχύ για υπερφόρτιση του Η/Ζ
κατά 10% επί μία ώρα, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 200 C, ατμοσφαιρική πίεση
736 mm Hg, και σχετική υγρασία 60% Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να
αναφέρεται η αντίστοιχη ισχύς του κινητήρα (βαθμολογούμενο κριτήριο) και η
ικανοποίηση του άνω χαρακτηριστικού.

3.2.4. Σύστημα αέρα καύσεως: Ο πετρελαιοκινητήρας θα διαθέτει ξηρό
φίλτρο αέρα εφοδιασμένο με δείκτη στραγγαλισμού σε περίπτωση φραγής του
φίλτρου που χρησιμεύει για την έγκαιρη αντικατάστασή του για την προστασία του
κινητήρα. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
του άνω χαρακτηριστικού.

3.2.5. Σύστημα λίπανσης: Η αντλία λαδιού θα στέλνει το λάδι υπό πίεση στα
κύρια έδρανα πείρο στροφάλου, πιστόνια, βαλβίδες. Το επιτρεπόμενο κάτω όριο της
πιέσεως θα ελέγχεται με μανόμετρο. Θα υπάρχει κατάλληλος ψύκτης λαδιού
ψυχόμενος από το νερό του κινητήρα.

3.2.6. Σύστημα ψύξεως: Ο κινητήρας θα είναι υδρόψυκτος με εσωτερικό
κλειστό κύκλωμα νερού. Η απαγωγή της θερμότητας θα γίνεται με εναλλάκτη νερού -
αέρα (ψυγείο), στον οποίο ως μέσο απαγωγής θα χρησιμοποιείται αέρας του
περιβάλλοντος βεβιασμένης κυκλοφορίας με την χρησιμοποίηση ανεμιστήρα που θα
κινείται κατευθείαν από τη μηχανή. Το ψυγείο να είναι σχεδιασμένο για λειτουργία σε
τροπικά κλίματα και όλα τα κινητά του μέρη (ιμάντες, τροχαλίες) να είναι πλήρως
προστατευμένα με κατάλληλους μεταλλικούς προφυλακτήρες (μεταλλικά
πλέγματα). Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
των άνω χαρακτηριστικών.

3.2.7. Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου: Ηλεκτρονικός ελεγχόμενος
ψεκασμός πετρελαίου, σύστημα με κοινό συλλέκτη (Electronic high pressure
Common Rail). Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
του άνω χαρακτηριστικού.
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3.2.8. Θα υπάρχει ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου στο Η/Ζ τέτοιας
χωρητικότητας ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του με πλήρες φορτίο τουλάχιστον
για οκτώ (8) ώρες. Η δεξαμενή θα συνοδεύεται από πώμα με αναπνευστήρα, πλέγμα
διηθήσεως, σωληνώσεις τροφοδοσίας και επιστροφής καυσίμου προς τον κινητήρα,
πώμα εκκένωσης και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή τροφοδότηση με
καύσιμο. Επίσης η δεξαμενή καυσίμου θα έχει αναμονή για σύνδεση με εξωτερική
δεξαμενή καυσίμου. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
των άνω χαρακτηριστικών.

3.2.9. Στις υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιλαμβάνεται και η σύνδεση
της δεξαμενής αυτής με το υπάρχον κύκλωμα καυσίμου, συγκεκριμένα από την
αναμονή καυσίμου του Η/Ζ θα αναχωρεί μεταλλικός σωλήνας κατάλληλης
διατομής με βάνα διακοπής.

3.2.10. Σύστημα εκκινήσεως: Η εκκίνηση του πετρελαιοκινητήρα θα γίνεται με
ηλεκτρικό εκκινητή 24V (μίζα) ο οποίος θα τροφοδοτείται από κατάλληλη συστοιχία
συσσωρευτών ενισχυμένου τύπου των 12V (24V). Ο κινητήρας θα είναι
εξοπλισμένος με εναλλακτήρα 24V, που παίρνει κίνηση από τον κινητήρα και
φορτίζει κατά τη λειτουργία του Η/Ζ τη συστοιχία συσσωρευτών. Επιπλέον θα
υπάρχει και σύστημα επικουρικής συντηρητικής φόρτισης των συσσωρευτών όταν το
Η/Ζ δεν λειτουργεί, μέσω του δικτύου. Η διάταξη εκκινήσεως πρέπει να είναι
σχεδιασμένη για τρεις συνεχείς εκκινήσεις σε διάρκεια ενός λεπτού. Σε περίπτωση
που ο κινητήρας δεν ξεκινήσει μετά από τρεις (3) προσπάθειες μέσα σ’ ένα λεπτό το
γεγονός θα σηματοδοτείται με οπτική και ηχητική σήμανση. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω χαρακτηριστικών.

3.2.11. Επιπλέον ο κινητήρας diesel θα είναι εφοδιασμένος με τα παρακάτω:

3.2.11.1. Ένα θερμόμετρο για μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού
ψύξεως.

3.2.11.2. Μανόμετρο για μέτρηση της πίεσης λαδιού λιπάνσεως

3.2.11.3. Ένα επιτηρητή πιέσεως λαδιού λιπάνσεως

3.2.11.4. Ένα επιτηρητή θερμοκρασίας νερού ψύξεως

3.2.11.5. Όργανο στροφών

3.2.11.6. Μετρητή ωρών λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα

3.2.11.7. Δείκτη στάθμης καυσίμου (Μηχανικός).

3.2.11.8. Σύστημα αυτόματης προθέρμανσης του ψυκτικού νερού με
κατάλληλο σύστημα αυτοματισμού.

3.2.11.9. Όργανα αυτοματισμού για την προστασία του και την καλή
λειτουργία του, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.6
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Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των παραπάνω
χαρακτηριστικών.

3.2.12. Σε περίπτωση υπερστροφίας, ή υποστροφίας του κινητήρα σε
σχέση με την ονομαστική ταχύτητα, θα πρέπει να υπάρχει ηχητική ή οπτική
ειδοποίηση και μετά πλήρη κράτηση του κινητήρα. Στην προσφορά του προμηθευτή
και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης
να αναφέρεται η ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού.

3.2.13. Να διαθέτει ασφαλιστικούς μηχανισμούς αυτόματης διακοπής
λειτουργίας στην περίπτωση πτώσης της πίεσης του λαδιού κάτω από το επιτρεπτό
όριο ή υπέρβασης της επιτρεπτής θερμοκρασίας του υγρού ψύξης. Στην προσφορά
του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω χαρακτηριστικών.

3.2.14. Οι ηλεκτρικοί αγωγοί όλων των ενσωματωμένων στο Η/Ζ
βοηθητικών διατάξεων και ηλεκτρικών σηματοδοτών οδηγούνται μέχρι ένα κοινό
κλεμοκιβώτιο στην βάση του Η/Ζ. Οι ηλεκτρικοί αγωγοί θα είναι προστατευμένοι από
θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις, και θα είναι ανθεκτικοί έναντι ελαίου και
καυσίμου. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
των παραπάνω χαρακτηριστικών.

3.3. Σύστημα απαγωγής καυσαερίων

3.3.1. Θα τοποθετηθεί ένα (1) νέο σετ σωληνώσεως εξάτμισης. Η
διάμετρος θα καθορισθεί από τον κατασκευαστή του Η/Ζ. Ο νέος σιγαστήρας
(σιλανσιέ) θα τοποθετηθεί εσωτερικά του γεννητριοστασίου και θα είναι μεγάλης
αποτελεσματικότητας. Στη σύνδεση του σιγαστήρα με τη μηχανή θα προβλέπεται
εύκαμπτος σύνδεσμος. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
των παραπάνω χαρακτηριστικών.

3.3.2. Ο αγωγός εξάτμισης θα είναι καινούριος, θα αντέχει στις υψηλές
θερμοκρασίες των καυσαερίων και θα έχει θερμομόνωση σε όλο το μήκος για την
αποφυγή υπερθέρμανσης του χώρου. Τέλος θα τοποθετηθούν βάνες εξυδάτωσης για
τα συμπυκνώματα της υγρασίας. Η θέση και διαμόρφωση της εξόδου εξάτμισης θα
είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η είσοδος νερού από τη βροχή. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των παραπάνω χαρακτηριστικών.

3.3.3. Το σύστημα απαγωγής θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

3.4.Συστοιχία συσσωρευτών

3.4.1. Το Η/Ζ θα συνοδεύεται από μία συστοιχία συσσωρευτών
ενισχυμένου τύπου 12 V ή 24 V. Αυτή θα είναι ικανή για απρόσκοπτη εκκίνηση του
Η/Ζ και για πέντε τουλάχιστον εκκινήσεις σε μία ώρα ή δέκα εκκινήσεις το 24ωρο. Οι
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συσσωρευτές θα διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής (LONG LIFE), για τη πολύ
μικρή συντήρηση (NO MAINTENANCE), και για την υψηλή αξιοπιστία (HIGH
RELIABILITY). Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
των παραπάνω χαρακτηριστικών.

3.4.2. Οι συσσωρευτές θα παραδοθούν μαζί με τα καλώδια, τους πόλους
και τους ακροδέκτες. Επισημαίνεται ότι οι συσσωρευτές θα πρέπει να παραδοθούν
εντός ενισχυμένου ξύλινου κιβωτίου – θήκης ή σε χωριστή θήκη επί της βάσεως του
Η/Ζ. Τα παραπάνω θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς.

3.5. Γεννήτρια

3.5.1. Η γεννήτρια του Η/Ζ θα είναι τριφασική, σύγχρονη, αυτορυθμιζόμενη,
αυτοδιεγειρόμενη, χωρίς ψήκτρες (brushless). Η τάση εξόδου της γεννήτριας να
αυτορυθμίζεται μέσω αυτόματου ηλεκτρονικού ρυθμιστή τάσης (AVR), που να διαθέτει
ενσωματωμένη διάταξη προστασίας έναντι παρατεταμένης υπερδιέγερσης,
αποδιεγείροντας αυτόματα σε αυτή την περίπτωση τη γεννήτρια. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού.

3.5.2. Η μόνωση των τυλιγμάτων του στάτη και του ρότορα ανταποκρίνονται
στην κλάση μονώσεως Η και ο βαθμός προστασίας του κελύφους της γεννήτριας
είναι ΙΡ23. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
των άνω χαρακτηριστικών.

3.5.3. Η ονομαστικής ισχύς (Prime Power) που παρέχει να είναι το ελάχιστο
100 KVA. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η
ονομαστική ισχύς που παρέχει η γεννήτρια.

3.5.4. Θα αποδίδει την ονομαστική της ισχύ με συντελεστή ισχύος συνφ=0,8
και βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο ή ίσο του 90% (  90%). Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται αυτός ο βαθμός απόδοσης (βαθμολογούμενο
κριτήριο).

3.5.5. Η γεννήτρια θα διαθέτει διάταξη αντιπαρασιτικής προστασίας που
ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα. Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να
αναφέρεται η ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού.

3.5.6. Η γεννήτρια θα παρουσιάζει όσον το δυνατόν μικρότερη παραμόρφωση
της κυματοειδούς καμπύλης της τάσης (THF<2% και TIF<50). Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω χαρακτηριστικών.

3.5.7. Η γεννήτρια θα έχει ονομαστική συχνότητα εξόδου 50 Hz με
διακύμανση ± 1% υπό σταθερό φορτίο. Η διακύμανση της συχνότητας από
λειτουργία εκτός φορτίου έως λειτουργία µε πλήρες φορτίο ή αντίστροφα δεν πρέπει
να υπερβαίνει το ±10% ενώ πρέπει να σταθεροποιείται τελικά στο ±2% σε χρόνο
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μικρότερο των τριών (3) δευτερολέπτων. Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να
αναφέρεται η ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού (βαθμολογούμενο κριτήριο).

3.5.8. Στον πίνακα χειρισμού της συσκευής να υπάρχει ηλεκτρονικός
ρυθμιστής τάσης έτσι ώστε οι διακυμάνσεις της τάσης εξόδου να περιορίζονται:

3.5.8.1. Για λειτουργία υπό σταθερό φορτίο, η τάση να έχει μέγιστη
επιτρεπόμενη διακύμανση ±1% της ονομαστικής τιμής. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού
(βαθμολογούμενο κριτήριο).

3.5.8.2. Κατά τις περιοδικές μεταβολές του φορτίου από μηδέν έως
πλήρες φορτίο και αντίστροφα, να έχει επιτρεπόμενη μέγιστη μεταβολή της τάσης όχι
περισσότερο από ±20% της ονομαστικής τιμής, σταθεροποιούμενη τελικά σε ένα (1)
δευτερόλεπτο περίπου στο ±1% της ονομαστικής τιμής. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού
(βαθμολογούμενο κριτήριο).

3.5.8.3. Να έχει τέτοια διακύμανση της τάσης σε συνθήκες μονοφασικής
φόρτισης ώστε να μην υπερβαίνει το ±8% της τιμής της για λειτουργία µε ένταση
ρεύματος 100% της ονομαστικής τιμής και συνφ=1. Στην προσφορά του προμηθευτή
και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης
να αναφέρεται η ύπαρξη του άνω χαρακτηριστικού (βαθμολογούμενο κριτήριο).

3.5.8.4. Η διαφορά τάσης μεταξύ των φάσεων σε περίπτωση λειτουργίας
του Η/Ζ χωρίς φορτίο να µην υπερβαίνει το ±3% της ονομαστικής της τιμής. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη του άνω
χαρακτηριστικού (βαθμολογούμενο κριτήριο).

3.5.8.5. Το εύρος (AMPLITUDE) κάθε αρμονικής της καμπύλης της
τάσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% (THD), όταν το Η/Ζ λειτουργεί χωρίς φορτίο.
Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη του άνω
χαρακτηριστικού (βαθμολογούμενο κριτήριο).

3.5.9. Η γεννήτρια θα προστατεύεται από υπερένταση και βραχυκύκλωμα με
αυτόματο τριπολικό διακόπτη (CIRCUIT BREAKER). Ο διακόπτης να είναι ανάλογης
ισχύος με αυτή του Η/Ζ. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο
Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η
ύπάρξη του άνω χαρακτηριστικού και η ονομαστική ένταση ρεύματος του διακόπτη.

3.5.10. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της γεννήτριας θα πρέπει να είναι
απόλυτα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα (ενδεικτικά αναφέρονται EN 60034, IEC
24-1, VDE 0530, BS 5000, NEMA MG122). Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο Φύλλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης
να αναφέρονται τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία κατασκευάστηκε η γεννήτρια.
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3.6. Πίνακας ελέγχου και αυτομάτου λειτουργίας (βαθμολογούμενο
κριτήριο)

3.6.1. Ο πίνακας ελέγχου θα αποτελείται από βαμμένο μεταλλικό ερμάριο,
κλειστού τύπου, επισκέψιμο από εμπρός, θα φέρει οθόνη LCD με λυχνίες LED και θα
είναι εγκατεστημένος επί του ενιαίου πλαισίου εδράσεως του Η/Ζ. Θα έχει ελληνικό
μενού επικοινωνίας. Θα δείχνει τις παρακάτω ενδείξεις:

3.6.1.1. Ένταση ρεύματος ανά φάση σε Α με ακρίβρεια ±1,5%.

3.6.1.2. Πολική τάση της γεννήτριας σε V με ακρίβρεια ±1,5%.

3.6.1.3. Φασική τάση της γεννήτριας σε V με ακρίβρεια ±1,5%.

3.6.1.4. Συχνότητα με ακρίβρεια ±1,5%.

3.6.1.5. Ώρες λειτουργίας

3.6.1.6. Ισχύς σε (KW) με ακρίβεια ±1,5%.

3.6.1.7. Θερμοκρασία νερού ψύξεως κινητήρα

3.6.1.8. Πίεση ελαίου λίπανσης κινητήρα

3.6.1.9. Στάθμη καυσίμου

3.6.1.10. Βολτόμετρο Σ.Ρ. για την ένδειξη της τάσης των συσσωρευτών
εκκίνησης.

3.6.1.11. Αμπερόμετρο Σ.Ρ. για την ένδειξη της έντασης του ρεύματος
κατά την φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών εκκίνησης.

3.6.1.12. Στροφές κινητήρα

3.6.2. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προστασίες με αυτόματη
κράτηση του Η/Ζ- ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας και συναγερμών

3.6.2.1. Προστασία χαμηλής πίεσης λαδιού
3.6.2.2. Προστασία υψηλής θερμοκρασίας νερού
3.6.2.3. Προστασία αποτυχίας εκκινήσεως
3.6.2.4. Προστασία υπερτάχυνσης μηχανής
3.6.2.5. Προστασία υποστροφίας μηχανής
3.6.2.6. Προστασία αποτυχίας φορτιστού μπαταρίας
3.6.2.7. Ενδεικτική λυχνία για τα ανωτέρω σφάλματα και για χαμηλή

συχνότητα γεννήτριας, χαμηλή τάση μπαταριών, χαμηλή στάθμη καυσίμου.
3.6.2.8. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας του Η/Ζ

3.6.3. Επιπλέον θα διαθέτει
3.6.3.1. Αυτοσυγκρατούμενο διακόπτη, ΣΤΑΣΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ, για την

κράτηση του κινητήρα σε περίπτωση κινδύνου
3.6.3.2. Ένα μπουτόν εκκίνησης (για χειροκίνητη εκκίνηση)
3.6.3.3. Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας του πίνακα. Θα διαθέτει

τις θέσεις:
 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (RUN)
 ΕΚΤΟΣ (STOP)



12

 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (AUTO)
3.6.4. Πέραν των ανωτέρω οργάνων και διακοπτών, ο πίνακας χειροκίνητου

και αυτομάτου λειτουργίας του Η/Ζ να διαθέτει:
3.6.4.1. Αυτόματο φορτιστή συσσωρευτών του Η/Ζ μέσω του οποίου

εξασφαλίζεται η συντηρητική φόρτιση τους από την τάση του δικτύου για το χρονικό
διάστημα που το Η/Ζ δεν λειτουργεί.

3.6.4.2. Ένα μπουτόν επαναφοράς βλαβών (RESET)
3.6.4.3. Όλα τα απαραίτητα χρονικά, βοηθητικές ασφάλειες, ακροδέκτες

και ηλεκτρικά κυκλώματα που εξασφαλίζουν την ομαλή, ασφαλή και ανεπίβλεπτη
λειτουργία του Η/Ζ.

3.6.5. Κατά την λειτουργία του Η/Ζ είναι ενεργοποιημένα τα κυκλώματα
προστασίας του κινητήρα από υπερθέρμανση νερού κινητήρα και χαμηλή πίεση
λαδιού λιπάνσεως, υπερβολικές στροφές τα οποία και οδηγούν τον κινητήρα σε
κράτηση εφόσον ανιχνευθούν συνθήκες κινδύνου. Η αλληλοσύνδεση των
βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτομάτου λειτουργίας καθώς και του τμήματος
ισχύος θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή και θα γίνει σύμφωνα με τα
ηλεκτρολογικά σχέδια αλληλοσυνδέσεως που συνοδεύουν το Η/Ζ.

3.6.6. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο
Συμμόρφωσης και σε παραγράφους αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη
των άνω χαρακτηριστικών (βαθμολογούμενο κριτήριο).

3.7.Τροποποιήσεις Πίνακα Μεταγωγής
Στο γεννητριοστάσιο υπάρχουν τρία Η/Ζ, ένα PETROGEN ΖΕΥΣ Ρ110Ε,110 KVA
(κινητήρας: PERKINS1104C-44TAG2, γεννήτρια: LEROY SOMER LL3014B,
κατασκευής 2010), ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ M85A4/122 (κινητήρας: DEUTZ, TD226B-6 γεννήτρια:
MECC ALTE, ECP 34-1S/4) 85 KVA (κατασκευής 2017) και ένα MAN 40 KVA
(κατασκευής 1968) το οποίο πρόκειται να αντικατασταθεί με το υπό πρόμηθεια Η/Ζ.

3.7.1. Η μεταγωγή των Η/Ζ PETROGEN ΖΕΥΣ Ρ110Ε και ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ
M85A4/122 είναι αυτόματη ενώ υπάρχει δυνατότητα και για χειροκίνητη λειτουργία σε
περίπτωση βλάβης του αυτοματισμού. Η μεταγωγή του ΗΖ ΜΑΝ γίνεται χειροκίνητα.

3.7.2. Θα γίνει τροποποίηση του πίνακα μεταγωγής ώστε:
3.7.2.1. Να λειτουργεί αυτόματα και το τρίτο ΗΖ ενώ θα υπάρχει

δυνατότητα και για χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του αυτοματισμού
(υπό προμήθεια ΗΖ).

3.7.2.2. Σε περίπτωση σφάλματος του δικτύου, να δίνεται εντολή για
λειτουργία σε διαφορετικό Η/Ζ κάθε φορά, (δηλαδή τα τρία Η/Ζ θα λειτουργούν
εναλλάξ).

3.7.2.3. Να επιτηρείται η λειτουργία τους, και να σταματά όποιο από τα
τρία παρουσιάσει βλάβη και αυτόματα να γίνεται η μεταγωγή στο άλλο.

Σε κάθε περίπτωση να αποκλείεται ο παραλληλισμός της λειτουργίας των Η/Ζ καθώς
και ο παραλληλισμός ΔΕΗ-Η/Ζ. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα
στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η
ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων.

3.7.3. Θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι απαγωγοί κεραυνικών ρευμάτων
με νέους πολλαπλών κρούσεων κατάλληλους για χρήση πρωτεύουσας και
δευτερεύουσας προστασίας (Τ1+Τ2) για ηλεκτρικά συστήματα που ανήκουν στην
κατηγορία IV έως και κατηγορία II σύμφωνα με το IEC 60364-4-443-4. Επιπλέον θα
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είναι κατάλληλοι για την προστασία ευαίσθητων ηλεκτρικών συσκευών
εγκατεστημένων σε περιοχές εκτεθειμένες σε κεραυνούς. Οι απαγωγοί θα
τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η διάταξη των απαγωγών
θα απάγει άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα από το δίκτυο του
εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι 100 kA κυματομορφής 10/350 μsec (25 kA ανά
πόλο) αφήνοντας παραμένουσα τάση <= 2kV. Θα έχει επίσης ικανότητα απαγωγής
κρουστικού ρεύματος μέχρι 100 kA (25 kA ανά πόλο) κυματομορφής 8/20μsec. Θα
είναι βαθμού προστασίας ΙΡ20. Οι απαγωγοί θα έχουν περάσει με επιτυχία τις
εργαστηριακές δοκιμές Class I (10/350μs) και Class II (8/20μs) όπως ορίζονται από
τα πρότυπα ΕΝ 61643-11 και IEC 61643-11. Οι απαγωγοί κεραυνικών ρευμάτων θα
έχουν αντοχή σε πολλαπλά κρουστικά πλήγματα και ανωμαλίες του δικτύου και
δεν θα προκαλούν βραχυκύκλωμα στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Οι απαγωγοί
κεραυνικών ρευμάτων θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2
έτη. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης
και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω
χαρακτηριστικών στους νέους απαγωγούς κεραυνικών ρευμάτων.

3.7.4. Θα τοποθετηθεί νέος τριφασικός επιτηρητής τάσης μεγάλης ακρίβειας
και απαγωγοί υπέρτασης για τον επιτηρητή, τύπου Τ2 που έχουν περάσει με
επιτυχία τις εργαστηριακές δοκιμές όπως ορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ 61643-11
και IEC 61643-11. Οι απαγωγοί κεραυνικών ρευμάτων θα έχουν εγγύηση καλής
λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη. Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης
να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω χαρακτηριστικών για τον επιτηρητή και τους
απαγωγούς υπέρτασης.

3.7.5. Θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον υφιστάμενο πίνακα
μεταγωγής ή/και αντικατάσταση του αν διαφορετικά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παραγράφους 3.7.2. Σε περίπτωση
αντικατάστασης του πίνακα μεταγωγής ο καινούριος πίνακας θα προέρχεται από
κατασκευαστικό οίκο πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ από διαπιστευμένο
φορέα, για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και θα φέρει
υποχρεωτικά τη σήμανση “CE”. Για όλα τα ξεχωριστά μεταλλικά μέρη (δηλαδή
μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά
καλύμματα κτλ) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και
με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας τη γείωση όλων των
σταθερών μεταλλικών μερών του. Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ. πόρτες)
θα πρέπει να τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γειώσεως). Ο βαθμός
προστασίας του πίνακα θα είναι ΙΡ41.

3.7.6. Επιπλέον θα γίνουν όλες οι τροποποιήσεις που τυχόν απαιτηθούν
στα υφιστάμενα Η/Ζ PETROGEN ΖΕΥΣ Ρ110Ε και ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ M85A4/122 όπως
π.χ. προσθήκες νέων καλωδιώσεων και αλλαγές εσωτερικών συνδέσεων στους
πίνακες ελέγχου, αλλαγή του προγραμματισμού τους προκειμένου να μπορούν να
δέχονται απομακρυσμένη εντολή εκκίνησης remote start και να παρέχουν στον
πίνακα μεταγωγής σήμα συναγερμού σε περιπτώσεις βλάβης. Εάν αυτό δεν είναι
δυνατό με τους υφιστάμενους πίνακες ελέγχου θα αντικατασταθούν με άλλα μοντέλα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι αν κατά τη διάρκεια των τροποποιήσεων προκληθεί βλάβη στα
υφιστάμενα Η/Ζ, η διερεύνηση της βλάβης και η αποκατάσταση της θα βαρύνει τον
ανάδοχο.
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3.7.7. Όλα τα υλικά που θα αποξηλωθούν, θα παραδοθούν στην
Υπηρεσία.

3.8. Ανάλυση Εργασιών για το Η/Ζ 100 KVA

3.8.1. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνονται:

3.8.1.1. Η αποξήλωση του παλαιού Η/Ζ και του συστήματος απαγωγής
καυσαερίων του Η/Ζ, και η μεταφορά τους σε θέση εντός του Στρατοπέδου που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η πόρτα του γεννητριοστασίου είναι προσβάσιμη από
οχήματα.

3.8.1.2. Η μεταφορά και εγκατάσταση του νέου Η/Ζ στη θέση του
παλαιού, δηλαδή στην υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή. Εάν απαιτείται θα γίνει επέκταση βάσης με μέριμνα και δαπάνη
του προμηθευτή και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.

3.8.1.3. Η προσαρμογή του στομίου αναρρόφησης του Η/Ζ στο
υφιστάμενο άνοιγμα.

3.8.1.4. Η εγκατάσταση του νέου συστημάτος απαγωγής καυσαερίων. Ο
αγωγός εξάτμισης θα συνδέεται με την αντίστοιχη μηχανή μέσω αντικραδασμικού
συνδέσμου. Η στήριξη των αγωγών θα γίνεται στην οροφή και θα είναι σταθερή και
στιβαρή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην συναρμογή μεταξύ των τμημάτων του
αγωγού εξάτμισης για την αποφυγή διαρροών.

3.8.1.5. Η σύνδεση του νέου Η/Ζ στον πίνακα μεταγωγής με την
προβλεπόμενη καλωδίωση. Όπου οι οδεύσεις των καλωδίων είναι ορατές θα
τοποθετούνται μέσα σε μεταλλική σχάρα με καπάκι. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι
μεταλλικές από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1 mm που θα
γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό. Οι εσχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα
ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στηρίξεώς των (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις,
ορθοστάτες, βραχίονες στηρίξεως κλπ.) επίσης γαλβανισμένα σε θερμό λουτρό.

3.8.1.6. Όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις του πίνακα μεταγωγής
υλικά και εργασία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της υπηρεσίας σύμφωνα με
την παράγραφο 3.7. Τυχόν επιπλέον τροποποιήσεις στα υφιστάμενα Η/Ζ όπως π.χ.
προσθήκες νέων καλωδιώσεων και αλλαγές εσωτερικών συνδέσεων στους πίνακες
ελέγχου, αλλαγή του προγραμματισμού τους κλπ όπως αναφέρεται στην παράγραφο
3.7.7.). Επισημαίνεται ότι αν κατά τη διάρκεια των τροποποιήσεων προκληθεί
βλάβη στα υφιστάμενα Η/Ζ, η διερεύνηση της βλάβης και η αποκατάσταση της
θα βαρύνει τον προμηθευτή.

3.8.1.7. Η γείωση των μεταλλικών μερών του ζεύγους στον πίνακα και
γείωση του ουδετέρου του ζεύγους στο υφιστάμενο δίκτυο γειώσεων.

3.8.1.8. Ο έλεγχος των γειώσεων του Η/Ζ, η καταγραφή των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η παράδοση τους στην Υπηρεσία.

3.8.1.9. Η σύνδεση του νέου Η/Ζ με το υφιστάμενο δίκτυο καυσίμου.
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3.8.2. Όλα τα παραπάνω (εργασία και υλικά) θα γίνουν με μέριμνα και
δαπάνες του προμηθευτή και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς.
Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται:

3.8.2.1. Η δαπάνη για την προμήθεια, προσκόμιση, διάθεση των
οργάνων ελέγχου, των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών, μηχανημάτων και
συσκευών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του
Η/Ζ και του πίνακα μεταγωγής.

3.8.2.2. Η δαπάνη για την προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου
εξοπλισμού και μέσων (γερανός) για την εκτέλεση των εργασιών.

3.8.2.3. Η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών,
συσκευών και μηχανημάτων στον τόπο της εγκατάστασης.

3.8.2.4. Η δαπάνη αποκατάστασης τυχόν φθορών που προκληθούν σε
δάπεδα, τοίχους κλπ κατά την εκτέλεση του εργασιών εγκατάστασης.

3.8.2.5. Η δαπάνη για την απόδοση του χώρου, μετά το τέλος των
εργασιών, καθαρού.

3.8.2.6. Η δαπάνη πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς
καθώς και η αποζημίωση για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών και επί των υφισταμένων Η/Ζ και των πινάκων ελέγχου τους ή κατά την
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του
προμηθευτήπρομηθευτή.

3.8.2.7. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων
ασφαλείας τόσο ως προς το προσωπικό του, όσο και προς τρίτους και τις
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας.

3.8.2.8. Η δαπάνη για την επίβλεψη όλων των εργασιών από
μηχανολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό.
Επιπλέον ο μηχανικός, εκτός από την επίβλεψη, θα παρίσταται και κατά την
παραλαβή του υλικού και κατά την εκπαίδευση του προσωπικού.

3.8.3. Όλες οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν
σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου
ΕΛΟΤ HD 384 συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς (VDΕ/DΙΝ και άλλους Διεθνείς
Κανονισμούς).

3.8.4. Ο προμηθευτής θα παραδώσει όλα τα υλικά που θα αποξηλώσει
στην Υπηρεσία.

3.8.5. Η Επιτροπή Παραλαβής θα μεριμνήσει για το διαχωρισμό των
αποξηλωθέντων υλικών σε εύχρηστα και άχρηστα. Επιπλέον θα μεριμνήσει
για τη λογιστική τακτοποίηση των αποξηλωθέντων υλικών σε συντονισμό με
το μερικό διαχειριστή του κτηρίου.

3.8.6. Με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή θα μεταφερθούν τα
αποξηλωθέντα υλικά σε κατάλληλο χώρο, κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας
επιτροπής παραλαβής.
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3.8.7. Ο κάθε συμμετέχων κρίνεται σκόπιμο να επισκεφτεί τις
εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθεί η προμήθεια του Η/Ζ 100 KVA, προκειμένου
να διαμορφώσει την προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη, παράλληλα με την
ΤΠ, τον χώρο και την υφιστάμενη εγκατάσταση, να μελετήσει το σχέδιο του
πίνακα μεταγωγής και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και λοιπούς
παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν την έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας
θέματος. Επισημαίνεται, ότι αυτός που θα ανακηρυχθεί μειοδότης δεν έχει το
δικαίωμα κατόπιν να εγείρει οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική αξίωση πέραν
της προσφοράς του.

4. Τεχνικά –Φυσικά Χαρακτηριστικά για το Η/Ζ 18 KVA

4.1. Γενικά

4.1.1. Το εν λόγω Η/Ζ αποτελείται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια που
συνδέονται ομοαξονικά, μέσω εύκαμπτου μεταλλικού ή άλλου τύπου συνδέσμου και
αποτελούν ενιαίο και δυναμικά ισοσταθμισμένο συγκρότημα παραγωγής ηλεκτρικής
ισχύος. Το Η/Ζ περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στον εξοπλισμό του όλα τα
παρελκόμενα και βοηθητικά συστήματα προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικό και
ασφαλές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Τ.Π.

4.1.2. Η ισχύς του Η/Ζ να είναι τουλάχιστον 18KVA (βαθμολογούμενο
κριτήριο).

4.1.3. Το βάρος του Η/Ζ (γεννήτρια και κινητήρας) και οι διαστάσεις του
(μήκος-πλάτος-ύψος) να είναι το δυνατό οι μικρότερες. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να
αναφέρεται το βάρος του Η/Ζ και οι διαστάσεις του (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.1.4. Η στάθμη θορύβου να είναι το δυνατό μικρότερη. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να
αναφέρεται η μέγιστη στάθμη θορύβου (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2. Κινητήρας

4.2.1. Ο κινητήρας να είναι τετράχρονος. Στην προσφορά του προμηθευτή
και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται το
εν λόγω χαρακτηριστικό.

4.2.2. Επιπλέον να έχει χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα 2.
Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρονται τα εν λόγω χαρακτηριστικά

ΠΙΝΑΚΑΣ: Π2
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

Καύσιμο Πετρέλαιο (DIESEL)
Υπερπλήρωση Επιθυμητή
Ψύξη Υδρόψυκτος (βεβιασμένης

κυκλοφορίας) ή αερόψυκτος
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Τρόπος Εκκίνησης Με ηλεκτρικό εκκινητή
Μέγιστος Χρόνος Εκκίνησης 20΄΄ (SEC)
Ασφαλιστικό χαμηλής πίεσης λαδιού για
αυτόματη διακοπή λειτουργίας

NAI

Φίλτρο αέρα καύσεως ΝΑΙ
Φίλτρο λαδιού ΝΑΙ
Φίλτρο καυσίμου ΝΑΙ
Σιγαστήρα εξάτμισης ΝΑΙ

4.2.3. Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης
αρίθμησης, να αναφέρεται η κατανάλωση καυσίμου για το σημείο λειτουργίας
(Στροφές και ονομαστικό φορτίο) σε λίτρα ανά ώρα (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.4. Ο κινητήρας να έχει τέτοια ισχύ ώστε η γεννήτρια να αποδίδει την
ονομαστική της ισχύ (18 KVA τουλάχιστον) για συνεχή λειτουργία, µε συντελεστή
ισχύος συνφ=0,8. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται το εν λόγω χαρακτηριστικό.

4.2.5. Ο κινητήρας να έχει τέτοια ισχύ ώστε να καλύπτει την απαιτούμενη ισχύ
για υπερφόρτιση του Η/Ζ κατά 10% επί µία (1) ώρα για κάθε δώδεκα ώρες λειτουργίας,
µε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 oC, ατμοσφαιρική πίεση 736mm Hg, και σχετική
υγρασία 60%. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται το εν λόγω χαρακτηριστικό
(βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.6. Η εκκίνηση του να γίνεται µε ηλεκτρικό κύκλωμα (εκκινητή).

4.2.7. Ο εκκινητής να είναι χωρητικότητας ικανής για 5 τουλάχιστον εκκινήσεις
και να τροφοδοτείται από κατάλληλη συστοιχία συσσωρευτών των 12 V µε ειδική
διάταξη που να εξασφαλίζει τη συνεχή φόρτιση τους όταν το Η/Ζ λειτουργεί, καθώς
και όταν δεν λειτουργεί, µέσω του δικτύου παροχής ρεύματος. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να
αναφέρονται τα εν λόγω χαρακτηριστικά.

4.2.8. Ο κινητήρας να είναι εφοδιασμένος µε δεξαμενή καυσίμου τέτοιας
χωρητικότητας ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του Η/Ζ µε πλήρες φορτίο για το
μεγαλύτερο δυνατό χρόνο. Η δεξαμενή καυσίμου να έχει αναμονή για σύνδεσή της με
εξωτερική δεξαμενή καυσίμου, προκειμένου να μπορεί να αυξηθεί η αυτονομία του
Η/Ζ. Επίσης να έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως πώμα πληρώσεως,
αναπνευστήρα, πλέγμα διηθήσεως, σωληνώσεις παροχής – επιστροφής καυσίμου
προς τον κινητήρα και πώμα εκκενώσεως. Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η
ύπαρξη των εν λόγω χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και η χωρητικότητα σε λίτρα
της δεξαμενής και η αυτονομία του Η/Ζ µε πλήρες φορτίο σε ώρες
(βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3. Γεννήτρια
4.3.1. Η γεννήτρια του Η/Ζ θα είναι τριφασική, σύγχρονη, αυτορυθμιζόμενη,

αυτοδιεγειρόμενη, χωρίς ψήκτρες (brushless) θα πληροί τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
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4.3.2. Η μόνωση των τυλιγμάτων του στάτη και του ρότορα να
ανταποκρίνονται στην κλάση μονώσεως τουλάχιστον «Η» και ο βαθμός προστασίας
του κελύφους της γεννήτριας να είναι τουλάχιστον IP-23. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να
αναφέρονται τα εν λόγω χαρακτηριστικά.

4.3.3. Η ισχύς συνεχούς λειτουργίας που παρέχει να είναι το ελάχιστο 18 KVA.
Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο
αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η ισχύς συνεχούς λειτουργίας που παρέχει η
γεννήτρια (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.4. Να παρέχει υπό συνεχή λειτουργία την ονομαστική ισχύ µε συντελεστή
ισχύος τουλάχιστον συνφ=0,8 και βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 78%. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης
αρίθμησης, να αναφέρεται η ισχύς συνεχούς λειτουργίας που παρέχει η γεννήτρια και
ο βαθμός απόδοσης (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.5. Να έχει ονομαστική συχνότητα εξόδου 50 Hz με διακύμανση το μέγιστο
±3%, υπό σταθερό φορτίο. Η διακύμανση της συχνότητας από λειτουργία εκτός
φορτίου έως λειτουργία µε πλήρες φορτίο ή αντίστροφα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το
±10%, ενώ πρέπει να σταθεροποιείται τελικά στο ±2% σε χρόνο μικρότερο των πέντε
(5) δευτερολέπτων. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξη των άνω
χαρακτηριστικών (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.6. Στον πίνακα χειρισμού της συσκευής να υπάρχει ηλεκτρονικός
ρυθμιστής τάσης έτσι ώστε οι διακυμάνσεις της τάση εξόδου να περιορίζονται:

4.3.6.1. Για λειτουργία υπό σταθερό φορτίο, η τάση να έχει μέγιστη
επιτρεπόμενη διακύμανση ±3%, της ονομαστικής τιμής. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να
αναφέρεται η ύπαρξη του εν λόγω χαρακτηριστικού (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.6.2. Κατά τις περιοδικές μεταβολές του φορτίου από μηδέν έως
πλήρες φορτίο και αντίστροφα, να έχει επιτρεπόμενη μέγιστη μεταβολή της τάσης όχι
περισσότερο από ±20% της ονομαστικής τιμής, σταθεροποιούμενη τελικά σε ένα (1)
δευτερόλεπτο περίπου στο ±2% της ονομαστικής τιμής. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να
αναφέρεται η ύπαρξη του εν λόγω χαρακτηριστικού (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.7. Να διαθέτει αυτόματο διακόπτη θερμικής και μαγνητικής προστασίας
από υπερβολική ένταση ρεύματος ή βραχυκύκλωμα. Ο διακόπτης να είναι ανάλογης
ισχύος με αυτή του Η/Ζ. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ
και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξη του εν λόγω
χαρακτηριστικού καθώς και η ονομαστική ένταση ρεύματος του διακόπτη.

4.3.8. Ο χειρισμός και ο έλεγχος του Η/Ζ να γίνεται µέσω πίνακα ελέγχου που
να αποτελείται τουλάχιστον από (βαθμολογούμενο κριτήριο):

4.3.8.1. Μετρητή ωρών λειτουργίας. Στην προσφορά του προμηθευτή και
συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η
ύπαρξη του εν λόγω μετρητή.

4.3.8.2. Συχνόμετρο κατάλληλης περιοχής µε ακρίβεια ±1,5%. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης να αναφέρεται η ύπαρξη του συχνόμετρου καθώς
και η ακρίβειά του.

4.3.8.3. Βολτόμετρο κατάλληλης περιοχής µε ακρίβεια ±1,5%. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης
αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξη του βολτόμετρου καθώς και η ακρίβειά του.
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4.3.8.4. Αμπερόμετρο κατάλληλης περιοχής µε ακρίβεια ±1,5%. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης
αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξη του αμπερόμετρου και η ακρίβειά του.

4.3.8.5. Διακόπτη εκκίνησης και παύσης του κινητήρα. Στην προσφορά
του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης,
να αναφέρεται η ύπαρξή τους.

4.3.8.6. Ακροδέκτες γείωσης του Η/Ζ. Στην προσφορά του προμηθευτή
και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η
ύπαρξή τους.

4.3.8.7. Όργανο ένδειξης πίεσης ελαίου λιπάνσεως κινητήρα. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης
αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξή του.

4.3.8.8. Λυχνία ή διάταξη ένδειξης της κατώτατης στάθμης του καυσίμου
της δεξαμενής. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξή τους.

4.3.8.9. Βολτόμετρο συνεχούς ρεύματος για την ένδειξη της τάσης των
συσσωρευτών εκκίνησης. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ
και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξή τους.

4.3.8.10. Αμπερόμετρο συνεχούς ρεύματος για την ένδειξη του ρεύματος
κατά τη φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών εκκίνησης. Στην προσφορά του
προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να
αναφέρεται η ύπαρξή τους.

4.3.9. Ο κινητήρας και η γεννήτρια να εδράζονται µέσω ελαστικών
αντικραδασμικών βάσεων επί σταθερού μεταλλικού πλαισίου και στο οποίο να είναι
ενσωµατωµένη η δεξαμενή καυσίμου. Διευκρινίζεται ότι ο κινητήρας και η γεννήτρια
πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο και δυναμικά ζυγοσταθμισμένο συγκρότημα. Στην
προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε παράγραφο αντίστοιχης
αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξη του εν λόγω χαρακτηριστικού.

4.4.Συσσωρευτές

4.4.1. Το Η/Ζ θα συνοδεύεται από κατάλληλη συστοιχία συσσωρευτών 12 V,
με κατάλληλη ηλεκτρική διάταξη που να εξασφαλίζει τη συνεχή και πλήρη φόρτιση
τους όταν το Η/Ζ λειτουργεί καθώς και όταν δεν λειτουργεί μέσω του δικτύου. Οι
συσσωρευτές θα διακρίνονται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής (LONG LIFE), για την
πολύ μικρή συντήρηση (NO MAINTENANCE), και για την υψηλή αξιοπιστία (HIGH
RELIABILITY). Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο ΦΣ και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρεται η ύπαρξη του εν λόγω
χαρακτηριστικού.

4.4.2. Οι συσσωρευτές θα παραδοθούν μαζί με τα καλώδια, τους πόλους και
τους ακροδέκτες. Επισημαίνεται ότι οι συσσωρευτές θα πρέπει να παραδοθούν εντός
ενισχυμένου ξύλινου κιβωτίου – θήκης ή σε χωριστή θήκη επί της βάσεως του Η/Ζ.
Τα παραπάνω θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς.

4.5. Σύστημα απαγωγής καυσαερίων

4.5.1. Θα τοποθετηθεί ένα (1) σετ σωληνώσεως εξάτμισης. Η
διάμετρος θα καθορισθεί από τον κατασκευαστή του Η/Ζ.

4.5.2. Η θέση και διαμόρφωση της εξόδου εξάτμισης θα είναι τέτοια ώστε
να αποκλείεται η είσοδος νερού από τη βροχή.
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4.5.3. Το σύστημα απαγωγής θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

4.6. Ανάλυση εργασιών για το Η/Ζ 18 KVA

4.6.1. Στις υποχρεώσεις του Προμηθευτή περιλαμβάνονται:

4.6.1.1. Η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, και εγκατάσταση του
νέου Η/Ζ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή στο κτήριο Μ-603. Προτείνεται η
τοποθέτηση του στο λεβητοστάσιο σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα. Εάν
απαιτείται θα γίνει επέκταση ή βελτίωση της βάσης με μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.

4.6.1.2. Η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, και εγκατάσταση
συστημάτος απαγωγής καυσαερίων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην συναρμογή
μεταξύ των τμημάτων του αγωγού εξάτμισης για την αποφυγή διαρροών.

4.6.1.3. Η αποξήλωση του υφιστάμενου μεταγωγικού διακόπτη και η
παράδοση του στην Υπηρεσία.

4.6.1.4. Η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση
ενός νέου μεταγωγικού πίνακα που θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα όργανα και
διακοπτικό υλικό ώστε να εξασφαλίζει αυτόματη μεταγωγή. Ο μεταγωγικός διακόπτης
θα έχει τρεις θέσεις Η/Ζ –ΔΕΗ-OFF. Σε κάθε περίπτωση να αποκλείεται ο
παραλληλισμός ΔΕΗ με ΗΖ. Ο διακόπτης να δίνει τη δυνατότητα για χειροκίνητη
λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του αυτοματισμού. Η σύνδεση του νέου Η/Ζ στον
πίνακα μεταγωγής με την προβλεπόμενη καλωδίωση. Όπου οι οδεύσεις των
καλωδίων είναι ορατές θα τοποθετούνται μέσα σε μεταλλική σχάρα με καπάκι.
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι σωλήνες προστασίας
ηλεκτρικών καλωδίων.

4.6.1.5. Η γείωση των μεταλλικών μερών του ζεύγους στον πίνακα. Η
γείωση του ουδετέρου του ζεύγους (κατασκευή γείωσης). Θα κατασκευαστεί ένα
τριγώνο γείωσης ή θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια γείωσης τύπου «Ε». Σε κάθε ένα
από τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθεί και από ένα φρεάτιο γείωσης από PVC σε κάθε
ηλεκτρόδιο γείωσης που θα φέρει το σήμα της γείωσης στο καπάκι του.

4.6.1.6. Ο έλεγχος των γειώσεων του Η/Ζ, η καταγραφή των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η παράδοση τους στην Επιτροπή Παραλαβής.

4.6.2. Όλα τα παραπάνω (εργασία και υλικά) θα γίνουν με μέριμνα και
δαπάνες του προμηθευτή και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς.
Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται:

4.6.2.1. Η δαπάνη για την προμήθεια, προσκόμιση, διάθεση των
οργάνων ελέγχου, των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών, μηχανημάτων και
συσκευών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του
Η/Ζ και του πίνακα μεταγωγής.

4.6.2.2. Η δαπάνη για την προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου
εξοπλισμού και μέσων (γερανός) για την εκτέλεση των εργασιών.
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4.6.2.3. Η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των υλικών,
συσκευών και μηχανημάτων στον τόπο της εγκατάστασης.

4.6.2.4. Η δαπάνη αποκατάστασης τυχόν φθορών που προκληθούν σε
δάπεδα, τοίχους κλπ κατά την εκτέλεση του εργασιών εγκατάστασης.

4.6.2.5. Η δαπάνη για την απόδοση του χώρου, μετά το τέλος των
εργασιών, καθαρού.

4.6.2.6. Η δαπάνη πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς
καθώς και η αποζημίωση για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών και εγκαταστάσεων ή κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση
βαρέως εξοπλισμού του Προμηθευτή.

4.6.2.7. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων
ασφαλείας τόσο ως προς το προσωπικό του, όσο και προς τρίτους και τις
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας.

4.6.2.8. Η δαπάνη για την επίβλεψη όλων των εργασιών από
μηχανολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ή ηλεκτρολόγο μηχανολόγο μηχανικό.
Επιπλέον ο μηχανικός, εκτός από την επίβλεψη, θα παρίσταται και κατά την
παραλαβή του υλικού και κατά την εκπαίδευση του προσωπικού.

4.6.3. Όλες οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν
σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού Δημοσίου
ΕΛΟΤ HD 384 συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς (VDΕ/DΙΝ και άλλους Διεθνείς
Κανονισμούς).

4.6.4. Ο προμηθευτής θα παραδώσει όλα τα υλικά που θα αποξηλώσει
στην Υπηρεσία.

4.6.5. Η Επιτροπή Παραλαβής θα μεριμνήσει για το διαχωρισμό των
αποξηλωθέντων υλικών σε εύχρηστα και άχρηστα. Επιπλέον θα μεριμνήσει
για τη λογιστική τακτοποίηση των αποξηλωθέντων υλικών σε συντονισμό με
το μερικό διαχειριστή του κτηρίου.

4.6.6. Με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή θα μεταφερθούν τα
αποξηλωθέντα υλικά σε κατάλληλο χώρο, κατόπιν υποδείξεως της αρμόδιας
επιτροπής παραλαβής.

4.6.7. Ο κάθε συμμετέχων κρίνεται σκόπιμο να επισκεφτεί τις
εγκαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, προκειμένου να
διαμορφώσει την προσφορά του λαμβάνοντας υπόψη, παράλληλα με την ΤΠ,
τον χώρο και την υφιστάμενη εγκατάσταση, καθώς και λοιπούς παράγοντες
που τυχόν επηρεάζουν την έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας θέματος.
Επισημαίνεται, ότι αυτός που θα ανακηρυχθεί μειοδότης δεν έχει το δικαίωμα
κατόπιν να εγείρει οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική αξίωση πέραν της
προσφοράς του.

5. Ειδικές Απαιτήσεις για τα Η/Ζ
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5.1. Γενικά

5.1.1. Τα Η/Ζ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να φέρουν νομίμως το σήμα CE επομένως
πρέπει να έχει:

5.1.1.1. Πλέγματα προστασίας στα κινούμενα μέρη

5.1.1.2. Προφυλακτήρες πάνω από τα καυτά σημεία (εξαγωγή και
τουρμπίνα).

5.1.2. Το ΗΖ 100 KVA θα έχει αντιπαρασιτικό φίλτρο RFI για να μην
επηρεάζει τις ηλεκτρονικές συσκευές.

5.1.3. Να αναφέρεται στην προσφορά η αντίσταση μόνωσης των περιελίξεων
της γεννήτριας (>1 ΜΩ) και να αναγράφεται η αντίστοιχη παραπομπή στη σελίδα ή
στην παράγραφο ή στο σχεδιάγραμμα του κατατιθεμένου τεχνικού εγχειριδίου:

5.1.4. Η θέση και διαμόρφωση της εξάτμισης να είναι τέτοια ώστε να
αποκλείεται η είσοδος νερού από την βροχή και οι διαρροές καυσαερίων εντός του
γεννητριοστασίου.

5.1.5. Σε κατάλληλη θέση των Η/Ζ πρέπει να επικολληθεί πινακίδα του
προμηθευτή, στην οποία να είναι τυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία:

5.1.5.1. Η ονομασία, αριθμός μοντέλου, σειριακός αριθμός,
χαρακτηριστικά εξόδου, τάση, φάση και συχνότητα, ονομαστική έξοδος σε ΚVA και
KW.

5.1.5.2. Η επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή

5.1.5.3. Η επωνυμία και το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. Ο αριθμός
σύμβασης και το έτος υπογραφής.

5.1.5.4. Ο κωδικός (ή οι κωδικοί) των σχετικών προτύπων κατασκευής.

5.1.5.5. Η σήμανση CE, σε εμφανές σημείο με ανεξίτηλο τρόπο,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 57/2010 της 25ης Ιουνίου 2010

5.1.6. Σε κατάλληλη θέση του γεννητριοστασίου να επικολληθεί πινακίδα στην
οποία να είναι τυπωμένες οι οδηγίες χρήσης των Η/Ζ στα Ελληνικά, οδηγίες χρήσης
του νέου πίνακα μεταγωγής και σχέδιο του πίνακα μεταγωγής.

5.1.7. Να αποκλείεται ο παραλληλισμός με ΔΕΗ κατά την εκκίνηση και
λειτουργία.

5.1.8. Τα Η/Ζ πρέπει να διαθέτουν ισχυρή μεταλλική βάση και να έχουν όσο
το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις και βάρος, τα οποία να αναφέρονται.

5.2. Αξιοπιστία
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5.2.1. Στην προσφορά που θα κατατεθεί να γίνεται υποχρεωτική αναφορά στο
σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζει ο οίκος κατασκευής (εργοστάσιο) για τους
πετρελαιοκινητήρες, για τις γεννήτριες και για τα προς προμήθεια H/Z υπό μορφή
βεβαίωσης του οίκου ή υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία να
βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

5.2.1.1. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής των HZ είναι πιστοποιημένο κατά
ISO 9001:2015 εν ισχύ.

5.2.1.2. Η χρονολογία που έχει κατασκευαστεί το κάθε προσφερόμενο
HZ (Χρονολογία ίδια ή νεότερη του 2020). (βαθμολογούμενο κριτήριο).

5.2.2. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής των Η/Ζ δεν είναι και ο
κατασκευαστής, τότε απαιτείται πιστοποίηση ISO 9001:2015 εν ισχύ και για τον
προμηθευτή που εμπορεύεται και υποστηρίζει τα Η/Ζ (ανταλλακτικά, συντήρηση,
εκπαίδευση προσωπικού κτλ.).

5.2.3. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση
πρέπει κατά περίπτωση να φαίνεται:

5.2.4. Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

5.2.5. Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.

5.2.6. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.

5.2.7. Ο αριθμός πιστοποίησης.

5.2.8. Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που πραγματοποίησε την
πιστοποίηση του εργοστασίου, με τη διεύθυνση του, τον αριθμό του τηλεφώνου και
του FAX.

5.3. Δυνατότητα Συντήρησης

5.3.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει μαζί με την
προσφορά του για το κάθε Η/Ζ, λίστα με τα υλικά περιοδικής συντήρησης με το
ανάλογο κόστος τους. Στην ίδια προσφορά να αναφέρεται και το χρονικό διάστημα
που απαιτείται περιοδική συντήρηση (βαθμολογούμενο κριτήριο).

5.3.2. Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώνει ότι για το κάθε HZ, υπάρχουν και
θα το συνοδεύουν κατά την παράδοσή του:

5.3.2.1. Τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής μαζί
με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα,
ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση 1ου μέχρι και 3ου κλιμακίου.

5.3.2.2. Κατάλογοι ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (αν είναι δυνατόν εικονογραφημένοι).

5.3.2.3. Πλήρης κατάλογος αναγκαίων ειδικών εργαλείων και συσκευών.

5.3.3. Υπάρχει η δυνατότητα επισκευής – συντήρησης, καθώς και η παροχή
σχετικής τεχνικής πληροφόρησης είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από
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εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Προς το σκοπό αυτό και για τον προσδιορισμό της
ικανότητάς του να υποστηρίζει το προσφερόμενο υλικό με ανταλλακτικά, επισκευές,
βαθμονόμηση κ.λ.π. πρέπει στην προσφορά απαραιτήτως να αναφέρεται (και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης)
ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό
προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική
υποστήριξή τους και ότι εξουσιοδοτημένο συνεργείο του προμηθευτή υπάρχει στην
έδρα της Μονάδας (Χανιά Κρήτης).

5.3.4. Διευκρινίζεται ότι τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 5.4 και 5.5 θα
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς (τυχόν μη ύπαρξη κάποιου από τα
παρακάτω πρέπει να δηλώνεται από τον προμηθευτή στην προσφορά του και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης):

5.4. Ανταλλακτικά

5.4.1. Με το κάθε Η/Ζ θα παραδοθούν και τα ακόλουθα :

5.4.1.1. Δέκα (10) φίλτρα καυσίμου, πέντε (5) φίλτρα αέρα και δέκα (10)
φίλτρα λαδιού.

5.4.1.2. Μία (1) σειρά ιμάντες.

5.4.1.3. Μία (1) πλήρη σειρά από ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα στην
περίπτωση που ο πίνακας διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες.

5.4.1.4. Μία (1) σειρά αντικραδασμικά.
5.4.2. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φ.Σ. και σε

παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρονται τα χρόνια εφοδιασμού της
Υπηρεσίας σε ανταλλακτικά (βαθμολογούμενο κριτήριο).

5.5. Παρελκόμενα

5.5.1. Μία (1) πλήρη σειρά απαραίτητων κατσαβιδιών και κλειδιών εντός
ανάλογης εργαλειοθήκης, που θα περιγράφεται στην προσφορά. Οποιοδήποτε άλλο
ειδικό εργαλείο θεωρείται απαραίτητο για την συντήρηση και την εγκατάσταση του
Η/Ζ.

5.5.2. Ότι άλλο απαιτείται προκειμένου το Η/Ζ να παραδοθεί σε πλήρη
λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

5.6. Εξαρτήματα

5.6.1. Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα των Η/Ζ, εκτός αυτών που καθορίζονται
στις προηγούμενες παραγράφους, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν ή να
συνεργαστούν με το προσφερόμενο Η/Ζ και τα οποία δεν το συνοδεύουν (επομένως
δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή), να αναφέρονται αναλυτικά με το κόστος τους και
την εργασία την οποία εκτελούν και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε
παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης.

6. Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος – Όροι Αποδοχής
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6.1. Εγγυήσεις

6.1.1. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας – Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

6.1.1.1. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι παρέχεται
εγγύηση καλής λειτουργίας του κάθε H/Z για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την
ημερομηνία παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος
της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο κατασκευαστής – προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα
παρουσιάσει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά,
εργατικά, μεταφορικά κλπ.) (βαθμολογούμενο κριτήριο).

6.1.1.2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας των HZ λόγω βλάβης, ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον
ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

6.1.1.3. Η μη αποστολή συνεργείου επισκευής, από τον προμηθευτή,
δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση (και με τηλεομοιότυπο-FAX) και χωρίς άλλη
υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή του εν λόγω HZ σε τρίτους και το κόστος
δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.

6.1.1.4. Όταν αποδεδειγμένα το H/Z λόγω βλαβών παραμένει για τα δύο
(2) πρώτα χρόνια της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του
προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του
ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει
ολοκληρωτικά με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το
αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

6.1.1.5. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά
με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της
έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση
δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω HZ σε λειτουργία. Ο
υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη
ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την
επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη
λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι
ημέρες αργίας.

6.1.1.6. Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα που δηλώνεται
ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για το κάθε H/Z από τον προμηθευτή
(παράγραφος 6.1.1.1), θα γίνεται η συντήρηση του κάθε Η/Ζ με μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή (υλικά και εργασία) και θα συμπεριλαμβάνεται στην
τιμή προσφοράς.

6.1.2. Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά

Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί τη δυνατότητα εφοδιασμού της Υπηρεσίας
με ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης,
ανελλιπής και ομαλή λειτουργία τους (βαθμολογούμενο κριτήριο).
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6.2.Εκπαίδευση – Διάθεση Προσωπικού
6.2.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει και το παρακάτω

προσωπικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση:
6.2.1.1. Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς, κατά προτίμηση της κατασκευάστριας

εταιρίας, στον τόπο εγκατάστασης προκειμένου να κάνουν τις αρχικές ρυθμίσεις και
να θέσουν σε λειτουργία το Η/Ζ.

6.2.1.2. Ειδκό τεχνικό ή τεχνικούς, κατά προτίμηση της κατασκευάστριας
εταιρίας, στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για
επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή
του προς προμήθεια Η/Ζ.

6.2.2. Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς κατά προτίμηση της κατασκευάστριας
εταιρίας, στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση τεχνικών και χειριστών της
Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του Η/Ζ.

6.2.3. Ο συνολικός χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι από τρεις έως
πέντε (5) εργάσιμες ανθρωπο-ημέρες.

6.2.4. Η εκπαίδευση –επίδειξη στο χειρισμό τη λειτουργία και την συντήρηση
των Η/Ζ –πίνακα μεταγωγής, θα βιντεοσκοπηθεί με μέριμνα και δαπάνη του
προμηθευτή η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά και θα παραδοθεί στη
Μονάδα σε DVD.

6.3.Ευθύνη Ελέγχου Ποιότητας
6.3.1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση δελτίου όπου θα

αναφέρονται αναλυτικά οι έλεγχοι που έγιναν πάνω στα Η/Ζ καθώς επίσης και να
αναφέρει τη χώρα προέλευσης και το εργοστάσιο κατασκευής των επί μέρους
στοιχείων (κινητήρα μηχανή, ηλεκτρομηχανή κ.λ.π.) που προσφέρει.

6.3.2. Ο μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή ελέγχου και
παραλαβής που θα οριστεί από το ΠΒΚ.

6.4.Δειγματοληψία – Μέγεθος Μερίδας και Δείγματος
6.4.1. Το κάθε Η/Ζ για παραλαβή θεωρείται σαν ένα δείγμα και μια μερίδα

μαζί με τον πίνακα μεταγωγής. Στα Η/Ζ θα γίνουν οι έλεγχοι που περιγράφονται στις
παραγράφους 6.5 και 6.6 αυτής της ΤΠ.

6.4.2. Σε περίπτωση που το (δείγμα) Η/Ζ δεν λειτουργεί σωστά λόγω βλάβης
ή φθοράς ή ελαττωματικού υλικού, η επισκευή και αποκατάσταση του Η/Ζ που δεν
λειτουργεί βαρύνουν τον προμηθευτή. Στην περίπτωση του Η/Ζ 100 KVA στο Σταθμό
Ραντάρ Νο 6 Δράπανο αν οι τροποποιήσεις του μεταγωγικού πίνακα και οι
τροποποιήσεις που τυχόν απαιτηθεί να γίνουν στην καλωδίωση και στον
προγραμματισμό των υφισταμένων ΗΖ, δεν λειτουργούν σωστά λόγω βλάβης ή
φθοράς ή ελαττωματικού υλικού, η επισκευή και αποκατάσταση τους βαρύνουν τον
προμηθευτή. Στην περίπτωση του Η/Ζ 18 KVA στο κτήριο Μ-603 αν ο πίνακας
μεταγωγής δεν λειτουργεί λόγω βλάβης ή φθοράς ή ελαττωματικού υλικού, η
επισκευή και αποκατάσταση τους βαρύνουν τον προμηθευτή.

6.5.Μακροσκοπικός Έλεγχος
6.5.1. Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, έχοντας υπόψη της τους όρους

της προδιαγραφής αυτής, ελέγχει τα παρακάτω:
6.5.1.1. Την καλή κατάσταση των εν λόγω Η/Ζ από πλευράς εμφάνισης,

λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.
6.5.1.2. Αν τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ΤΠ της Υπηρεσίας και

των τελικών όρων της σύμβασης (έλεγχος του μοντέλου της κάθε γεννήτριας, του
κάθε κινητήρα, του κάθε πίνακα ελέγχου κλπ σύγκριση με τα αντίστοιχα της
προσφοράς, και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας).
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6.5.1.3. Αν τα ανταλλακτικά, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενα είναι
σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή και την ΤΠ της Υπηρεσίας.

6.5.1.4. Την συσκευασία και τις επισημάνσεις σύμφωνα με τις
παραγράφους 7.1. – 7.3.

6.5.1.5. Την σωστή αναγραφή των ονομαστικών στοιχείων (τύπου, τάσης
κ.λ.π.).

6.5.1.6. Την ύπαρξη πλεγμάτων προστασίας στα κινούμενα μέρη.

6.6. Εργαστηριακός Έλεγχος

6.6.1. Έλεγχοι και δοκιμές θα γίνουν:

6.6.1.1. Στο εργοστάσιο του κατασκευαστή της γεννήτριας θα γίνει ο
ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος της γεννήτριας (πχ έλεγχος υπερφορτίσεως, έλεγχος
στροφών, έλεγχος θορύβου, μονώσεως, κραδασμών, λήψη χαρακτηριστικής
καμπύλης λειτουργίας σε φορτίο κλπ)

6.6.1.2. Στο εργοστάσιο του κατασκευαστή του κινητήρα θα γίνει ο
ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος του κινητήρα (πχ έλεγχος στροφών, έλεγχος
καταναλώσεως καυσίμου σε διάφορα φορτία, έλεγχος θερμοκρασίας νερού, λαδιού
λιπάνσεως, καυσαερίων κλπ)

6.6.1.3. Στο εργοστάσιο του κατασκευαστή του κάθε Η/Ζ θα γίνει επίσης
ποιοτικός και τεχνικός έλεγχος του Η/Ζ.

6.6.2. Θα προσκομισθεί κατά τη φάση της παραλαβής το αντίστοιχο Factory
Acceptance Test (FAT) έγγραφο. Στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα γίνει δοκιμή
του Η/Ζ με πλήρες φορτίο παρουσία της επιτροπής παραλαβής. Εάν δεν είναι δυνατή
η δοκιμή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, αυτή θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα
του προμηθευτή και με δική του δαπάνη σε άλλες εγκαταστάσεις παρουσία της
αρμόδιας επιτροπής. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει δελτίο δοκιμών του Η/Ζ.

6.7. Λειτουργικός Έλεγχος

6.7.1. Επιπλέον μετά την εγκατάσταση του Η/Ζ στο Δράπανο θα εκδοθεί
πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου του εγκατεστημένου εξοπλισμού στην τελική του
θέση. Στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Δράπανο, θα γίνουν οι ακόλουθες δοκιμές και
έλεγχοι μετά την εγκατάσταση του Η/Ζ:

6.7.1.1. Με ηλεκτρικό φορτίο:

 Δοκιμή χρόνου ανάληψης φορτίου.

 Έλεγχος καθυστέρησης σταματήματος του Η/Ζ με επάνοδο της ΔΕΗ.

 Έλεγχος αυτόματης ρύθμισης τάσης και συχνότητας με τη μεταβολή του
φορτίου από 0 έως 100% (σταθερό και μεταβατικό στάδιο).

 Έλεγχος θερμοκρασιών μηχανής (νερού –λαδιού) και γεννήτριας.

 Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας.
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 Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης.

 Έλεγχος κατανάλωσης καυσίμου και λιπαντικού.

 Το Η/Ζ θα τεθεί σε λειτουργία με τα φορτία της Μονάδας και για όσο
χρονικό διάστημα κρίνει η επιτροπή.

6.7.1.2. Χωρίς φορτίο (εν κενό):

 Υπερτάχυνση της μηχανής

 Υπερθέρμανση της μηχανής

 Αστοχία εκκίνησης της μηχανής (μετά από τρεις προσπάθειες)

 Φόρτιση συσσωρευτών

6.7.2. Όσον αφορά τις τροποποιήσεις του πίνακα μεταγωγής στο Δράπανο, η
επιτροπή παραλαβής θα εξακριβώσει ότι λειτουργεί ικανοποιητικά σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3.7.

6.7.3. Επιπλέον μετά την εγκατάσταση του Η/Ζ στο Στρατωνισμό (κτήριο Μ-
603) θα εκδοθεί πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου του εγκατεστημένου εξοπλισμού
στην τελική του θέση. Στις εγκαταστάσεις του ΠΒΚ στο Στρατωνισμό, θα γίνουν οι
ακόλουθες δοκιμές και έλεγχοι μετά την εγκατάσταση του Η/Ζ:

6.7.3.1. Με ηλεκτρικό φορτίο:

 Δοκιμή χρόνου ανάληψης φορτίου.

 Έλεγχος καθυστέρησης σταματήματος του Η/Ζ με επάνοδο της ΔΕΗ.

 Έλεγχος αυτόματης ρύθμισης τάσης και συχνότητας με τη μεταβολή του
φορτίου από 0 έως 100% (σταθερό και μεταβατικό στάδιο).

 Έλεγχος θερμοκρασιών μηχανής (νερού –λαδιού) και γεννήτριας.

 Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας.

 Έλεγχος κατανάλωσης καυσίμου και λιπαντικού.

 Το Η/Ζ θα τεθεί σε λειτουργία με τα φορτία της Μονάδας και για όσο
χρονικό διάστημα κρίνει η επιτροπή.

6.7.3.2. Χωρίς φορτίο (εν κενό) λειτουργία

6.7.4. Φόρτιση συσσωρευτών και στα δύο Η/Ζ
6.7.5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε άλλο

συμπληρωματικό έλεγχο που θα κρίνει αναγκαίο, για να ελεγχθεί αν ικανοποιείται ή
όχι αυτή η ΤΠ.

6.8.Όροι Αποδοχής
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6.8.1. Εάν τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου
ανταποκρίνονται στο σύνολο τους προς τις απαιτήσεις αυτής της ΤΠ, το Η/Ζ ισχύος
100KVA και οι τροποποιήσεις του πίνακα μεταγωγής στο ΣΡΑ Νο 6, Δράπανο και το
Η/Ζ ισχύος 18KVA και ο πίνακας μεταγωγής στο κτήριο Μ-603 θα παραλαμβάνονται.

6.8.2. Με τον όρο «παραλαβή» εννοούμε την παραλαβή υλικών και
εργασιών. Για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής παραλαβής διατίθεται
Check list (ως παράρτημα Δ).

6.8.3. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι κάποιο υλικό
είναι ακατάλληλο ή ότι δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω απαιτήσεις ή εντοπίσει
κάποια κακοτεχνία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αντικατασταθεί το υλικό με άλλο
κατάλληλο ή αν πρόκειται για εργασία να αποκατασταθεί η κακοτεχνία με δαπάνη του
προμηθευτή.

7. Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση –Υποβολή Εγγράφων κατά την
Παραλαβή

7.1. Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση
7.1.1. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω

έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του για καθένα από τα Η/Ζ:
7.1.1.1. Πλήρη περιγραφή των προς προμήθεια Η/Ζ,

συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλικών με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον
τρόπο λειτουργίας τους στην ελληνική γλώσσα.

7.1.1.2. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας
(PROSPECTUS), εφόσον υπάρχει για τα συγκεκριμένα Η/Ζ, που να περιέχει τα
γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

7.1.1.3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες των Η/Ζ με διαστάσεις 8cm x
12cm, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα PROSPECTUS τα οποία έχουν κατατεθεί.

7.1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση, του Νόμου 1599/1986 του προμηθευτή ή
του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, στην οποία να δηλώνεται:

7.1.1.4.1. Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης των Η/Ζ, ο οποίος
δεν πρέπει να είναι λιγότερο από δύο (2) έτη και η αποδοχή των καθοριζομένων στην
παράγραφο 6.1.1.

7.1.1.4.2. Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης και συντήρησης
των προς προμήθεια Η/Ζ σε ανταλλακτικά (τουλάχιστον για 10 χρόνια), επισκευές,
βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κλπ όπως προβλέπεται στις παραγράφους
6.1.2 και 5.3.

7.1.1.4.3. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής των Η/Ζ διαθέτει ISO
9001:2015 εν ισχύ για τη συναρμολόγηση Η/Ζ, ο κατασκευαστής του πίνακα ελέγχου
και του πίνακα μεταγωγής διαθέτει ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή
και τη συναρμολόγηση ηλεκτρικών πινάκων καθώς και οι κατασκευαστές των επί
μέρους συγκροτημάτων (γεννήτρια, πετρελαιοκινητήρας) και των λοιπών υλικών
είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ. Στην περίπτωση που ο
προμηθευτής του Η/Ζ δεν είναι και ο κατασκευαστής, τότε απαιτείται πιστοποίηση
ISO 9001:2015 εν ισχύ και για τον προμηθευτή που εμπορεύεται και υποστηρίζει τα
Η/Ζ (ανταλλακτικά, συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού κτλ.).
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7.1.1.4.4. Ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει (με ιδία δαπάνη) την
εκπαίδευση κατάλληλου τεχνικού προσωπικού του ΠΒΚ, στη λειτουργία, στις
επισκευές, στη συντήρηση, στον έλεγχο και στα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του
προσωπικού για το προς προμήθεια Η/Ζ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην
παράγραφο 6.2.

7.1.1.4.5. Ο χρόνος κατασκευής των Η/Ζ (μήνας –έτος) και ότι τα
παραδιδόμενα υλικά θα είναι καινούρια.

7.1.1.4.6. Ο χρόνος προσκόμισης και παράδοσης των υπό
προμήθεια υλικών.

7.1.1.4.7. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής συντήρησης
(SERVICE) καθώς και το κόστος χωρίς ανταλλακτικά (βαθμολογούμενο κριτήριο).

7.1.1.4.8. Τα αναγραφόμενα στα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι
αληθή.

7.1.1.4.9. Ότι όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα φέρουν τη σήμανση
CE.

7.1.1.5. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο των προς προμήθεια ΗΖ
(PROSPECTUS) για τα επί μέρους προσφερόμενα συστήματα (εφόσον υπάρχουν),
που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους (γεννήτρια, κινητήρας,
πίνακας ελέγχου, controller, μεταγωγικός διακόπτης κλπ).

7.1.1.6. Τα αναλώσιμα υλικά – ανταλλακτικά (αν υπάρχουν) που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της συντήρησης και της λειτουργίας του Η/Ζ υπό
κανονικές συνθήκες για ένα (1) χρόνο. [Πλήρης συλλογή ανταλλακτικών για τα μέρη
εκείνα που υφίστανται φθορά (όπως ρουλεμάν, τσιμούχες κλπ.), προβλεπόμενα
λιπαντικά ή και άλλα ειδικά υγρά που απαιτούνται για τη λειτουργία του]. Σε
περίπτωση που δεν απαιτούνται να αναγράφεται ρητά στην προσφορά και
συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης.

7.1.1.7. Πλήρη κατάλογο (εικονογραφημένο) με τα τυχόν επιπλέον
εξαρτήματα, συσκευές και ειδικά εργαλεία, τα οποία:

7.1.1.7.1. Θα συνοδεύουν το εν λόγω Η/Ζ και θα
συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή (εκτός αυτών που καθορίζονται
αναλυτικά στην παρούσα περιγραφή σε διαφορετικές παραγράφους) και θα
αναφέρονται στον κατάλογο κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχει), αριθμό
κατασκευαστή, ονομασία τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, την εργασία την
οποία εκτελούν και την τιμή μονάδας (σε περίπτωση που δεν απαιτούνται, να
αναγράφεται ρητά στην προσφορά και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και
σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης).

7.1.1.7.2. Θα μπορούν να προσαρμοστούν στο προσφερόμενο
Η/Ζ για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή θα θεωρούνται παρελκόμενα και θα
αναφέρονται στον κατάλογο κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχει), αριθμό
κατασκευαστή, ονομασία τους στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα καθώς και την τιμή
μονάδας. (Να αναγράφονται αναλυτικά με το κόστος και την εργασία την οποία
εκτελούν. Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται ρητά στην προσφορά
και συγκεκριμένα στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης
αρίθμησης).

7.1.1.8. Φύλλο συμμόρφωσης ορθά συμπληρωμένο.
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7.1.1.9. Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν
αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμοί,
Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) με πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα
κ.λ.π.) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο
παρόμοια μηχανήματα (βαθμολογούμενο κριτήριο).

7.1.2. Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν και της παρούσας
τεχνικής περιγραφής, η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης που θα συσταθεί για το
σκοπό αυτό, θα προβεί στην επιλογή της καταλληλότερης για την Υπηρεσία
προσφοράς.

7.1.3. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει
από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των
αναγραφομένων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό
στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του
Η/Ζ ή ακόμα, αν είναι δυνατό και την επίδειξή του σε λειτουργία, χωρίς καμία
απαίτηση του προμηθευτή.

7.2. Παράδοση Εγγράφων – Εντύπων – Υλικών κατά την Παραλαβή
7.2.1. Κατά την παράδοση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζεύγών ο προμηθευτής

είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για
κάθε Η/Ζ:

7.2.1.1. Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια Η/Ζ με πλήρη τεχνικά
χαρακτηριστικά και διαφημιστικό φυλλάδιο της εταιρείας (PROSPECTUS), εφόσον
υπάρχει για τα συγκεκριμένα Η/Ζ, που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά
του, καθώς και για τη γεννήτρια, τον κινητήρα και τον πίνακα ελέγχου.

7.2.1.2. Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας,
συντήρησης και επισκευής του παραδοθέντος υλικού στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα, καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή
υποσυγκροτήματα (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά) που τυχόν υπάρχουν. Τεχνικό εγχειρίδιο
του πίνακα ελέγχου.

7.2.1.3. Δύο (2) πλήρεις κατάλογους ανταλλακτικών κατά αριθμό
ονομαστικού, αριθμό κατασκευαστή, ονομασία του υλικού - ανταλλακτικού στην
ελληνική ή αγγλική γλώσσα, καθώς και την τιμή Μονάδας, όπως έχουν δηλωθεί στην
προσφορά.

7.2.1.4. Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και
απαραίτητα για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου Η/Ζ, τη χρήση και τη
συντήρησή τους (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές) και έχουν
δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα
προδιαγραφή.

7.2.1.5. Μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια για το
προσφερόμενο υλικό, τα οποία θα επεκτείνονται σε όλα τα συγκροτήματα ή
υποσυγκροτήματά του. Τα παραπάνω σχέδια να είναι εις διπλούν και να έχουν
τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση του Η/Ζ καθώς και των
συγκροτημάτων ή υποσυγκροτημάτων του.

7.2.1.6. Σχέδια καλωδιώσεων, συνδεσμολογίας και λειτουργίας του
αυτοματισμού, σχέδιο του πίνακα ελέγχου και σχέδιο του πίνακα μεταγωγής. Τα
σχέδια θα προσκομίζονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Τα σχέδια θα είναι εξ’
εκτελέσεως.
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7.2.1.7. Έγγραφη πρωτότυπη εγγύηση (όχι φωτοαντίγραφο) καλής
λειτουργίας του οίκου κατασκευής του κάθε Η/Ζ για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί
στην προσφορά και στην οποία θα φαίνεται και ο συγκεκριμένος εργοστασιακός
αριθμός (SERIAL NUMBER).

7.2.1.8. Έγγραφη εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για τα χρόνια που
έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

7.2.1.9. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001:2015 εν ισχύ, του
εργοστασίου κατασκευής.

7.2.1.10. Πιστοποιητικά FAT και πρωτόκολλο δοκιμών και ελέγχου
του εγκατεστημένου εξοπλισμού στην τελική του θέση.

7.2.1.11. Δύο (2) DVD με βίντεο των οδηγιών χειρισμού λειτουργίας του
κάθε Η/Ζ, του αυτοματισμού και του πίνακα μεταγωγής.

7.2.2. Τα τεχνικά εγχειρίδια, οι κατάλογοι αναλώσιμων υλικών - ανταλλακτικών,
τα εργαλεία - παρελκόμενα, τα αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά, τα εγχειρίδια, τα
DVD και τα CD, όπως και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αρχείο κρίνεται απαραίτητο
για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του Η/Ζ, θα παραδίδονται από τον
προμηθευτή, εντός δύο (2) ντοσιέ στην επιτροπή παραλαβής. Με μέριμνα της
επιτροπής παραλαβής το ένα ντοσιέ του Η/Ζ 100 KVA θα δοθεί στο ΣΡΑ Νο 6 στο
Δράπανο και όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το Η/Ζ 100 KVA και το Η/Ζ 18 KVA θα
δοθούν στο ΠΒΚ/Γ' ΚΥΠ/ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

7.3. Φύλλο Συμμόρφωσης
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στο φάκελο της τεχνικής

προσφοράς του να επισυνάψει και Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο
συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της περιγραφής αυτής, όπου στην
αντίστοιχη στήλη αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την ΤΠ.
Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε
αυτές αποτελούν πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα) του προσφερόμενου υλικού σε
σύγκριση με τα στοιχεία της περιγραφής (δηλ. ο προμηθευτής απαντά κατά
αριθμητική σειρά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής περιγραφής). Ακόμη
πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή στα πρωτότυπα τεχνικά
εγχειρίδια ή τα πρωτότυπα PROSPECTUS ή στην τεχνική προσφορά που θα
υποβληθεί για το Η/Ζ, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν την προσφορά,
ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα
παραπάνω σύνταξη του "Φύλλου Συμμόρφωσης", ώστε αυτό να αποτελεί
ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

8. Διάφορα

8.1. Συσκευασία
Η συσκευασία θα είναι κατάλληλη για ασφαλή μεταφορά. Η συσκευασία πρέπει
να φέρει επί του εξωτερικού της τα αναφερόμενα στην παράγραφο 8.3.
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8.2.Παράδοση – Παραλαβή
8.2.1. Η παράδοση του Η/Ζ ονομαστικής ισχύος 100 KVA θα γίνει στις

εγκαταστάσεις της Μονάδας στο Σταθμό Ραντάρ Νο 6 περιοχής Βάμου Ν. Χανίων. Η
παράδοση του Η/Ζ 18KVA θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Μονάδας στο
Στρατωνισμό του ΠΒΚ στον Παζινό Ακρωτηρίου Ν. Χανίων. Η παράδοση των δύο
Η/Ζ και των παρελκομένων τους θα γίνει με δαπάνες του προμηθευτή οι οποίες
περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς.

8.2.2. Η παραλαβή θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή του ΠΒΚ, η
οποία κατά την παραλαβή θα προβεί στους προβλεπόμενους ελέγχους που
περιέχονται στην παράγραφο 6 και 7.2 χρησιμοποιώντας το check list του
παραρτήματος Δ.

8.3. Επισημάνσεις

8.3.1. Το Η/Ζ θα φέρει επί του εξωτερικού περιβλήματος της συσκευασίας
τα παρακάτω στοιχεία:
α) Όνομα ή σήμα του κατασκευαστή.
β) Ονομασία υλικού.
γ) Αριθμός τεμαχίων.
δ) Αριθμός και ημερομηνία σύμβασης.
ε) Τα στοιχεία της προδιαγραφής αυτής.

8.4. Άλλα Θέματα

8.4.1. Προσφορές

8.4.1.1. Ο Προμηθευτής, μαζί με την προσφορά του, πρέπει να
προσκομίσει και όσα καθορίζονται στην παράγραφο 7.1.1.

8.4.1.2. Ο Προμηθευτής, μαζί με την προσφορά του, πρέπει να
προσκομίσει φύλλο συμμόρφωσης, ορθά συμπληρωμένο. Προσφορά χωρίς ή με
ελλιπές Φύλλο Συμμόρφωσης θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

8.4.1.3. Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα
υλικά και παρελκόμενα των Η/Ζ και την εγκατάσταση τους καθώς και τις
τροποποιήσεις του πίνακα μεταγωγής.

8.4.1.4. Ο Προμηθευτής, επίσης, πρέπει να εγγυηθεί την δυνατότητα
εφοδιασμού της Υπηρεσίας με τα απαραίτητα ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια,
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης, ανελλιπής και καλή λειτουργία του Η/Ζ.

8.4.1.5. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια και
τοποθέτηση των Η/Ζ και του πίνακα μεταγωγής εντός έξι μηνών. Επιπλέον ο
Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, που θα καθοριστεί στη
σύμβαση, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, στις παρακάτω περιπτώσεις:
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8.4.1.5.1. Αν η επιτροπή παραλαβής δεν παραλάβει το Η/Ζ
και τις τροποποιήσεις του πίνακα της μεταγωγής για τυχόν παραβιάσεις των όρων
της συμφωνίας ή της τεχνικής περιγραφής από τον προμηθευτή.

8.4.1.5.2. Αν ο προμηθευτής δεν παρευρεθεί την ημερομηνία
που θα καθοριστεί για την παραλαβή. Η παραλαβή θα γίνει παρουσία του
προμηθευτή ή νόμιμου εκπρόσωπου του.

8.4.1.6. Η Υπηρεσία θα επιλέξει την πιο κατάλληλη και συμφέρουσα για
αυτήν προσφορά, με βάση τα αναγραφόμενα από τους ενδιαφερόμενους οικονομικά
και τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία της παρούσας ΤΠ, όπως προβλέπει η ισχύουσα
νομοθεσία.

8.4.1.7. Κάθε πληροφορία – διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές για την παρούσα ΤΠ θα δίδεται εγγράφως από το ΠΒΚ, μετά από
σχετική αίτηση, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

8.4.2. Στοιχεία Κωδικοποιήσεως

Ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει κάθε στοιχείο που έχει σχέση με την
κωδικοποίηση των υπό προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. Η κωδικοποίηση θα
περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα – ανταλλακτικά αναλώσιμα και μη του συνόλου του
ΗΖ, ώστε να είναι εύκολη η ανεύρεση τους από το εμπόριο.

8.4.3. Λοιποί Γενικοί Όροι

8.4.3.1. Όλο το προσωπικό θα φοράει τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής
προστασίας, ειδάλλως θα εξέρχεται του στρατοπέδου.

8.4.3.2. Ο προμηθευτής και το προσωπικό του υποχρεούνται να τηρούν
όλους τους κανονισμούς ασφαλείας κατά την είσοδο και κατά την εργασία τους στο
Στρατόπεδο και θα τους χορηγηθεί σχετική άδεια εισόδου εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις του Νόμου.

8.4.3.3. Για την εξόφληση της δαπάνης της προμήθειας θα προηγηθούν
οι έλεγχοι, οι δοκιμές και η εκπαίδευση του προσωπικού που περιγράφονται
παραπάνω και επίσης θα προηγηθεί παραλαβή του αγαθού και της εγγύησης και των
εγχειρίδιων αυτού καθώς και όλων των σχεδίων από επιτροπή του ΠΒΚ, που θα
συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο .

8.4.3.4. Προσφορές με εφάμιλλα και ανώτερα, από τα απαιτούμενα
εδώ, ποιοτικά -τεχνικά χαρακτηριστικά δεν θα αποκλείονται αλλά θα
βαθμολογούνται ανάλογα.

8.4.3.5. Χειριστής θέματος: ΜΥ(ΠΕ) Μηχ. MSc Αικατερίνη Μαρκετάκη
ΠΒΚ/ΚΥΠ/ΔΕΓΚ/ΤΤΜ, τηλ 2821026903, kmarketaki@namfi.gr

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9.1. Πίνακας προϋπολογισμού
Α/Α Περιγραφή Μονάδα

μέτρησης
Ποσό-
τητα

Τιμή
μονάδας

Συνολική
τιμή

mailto:suppdivision@namfi.gr
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1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓOY
ΖΕΥΓOYΣ 100 KVA

τεμ 1 24500 24.500

2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓOY
ΖΕΥΓOYΣ 18 KVA

τεμ 1 5.500 5.500

ΣΥΝΟΛΟ 30.000

9.2. Ο προμηθευτής θα προσφέρει μία τιμή για την προμήθεια του Η/Ζ
100KVA και μία τιμή για την προμήθεια του Η/Ζ 18 KVA. Το κάθε προσφερόμενο Η/Ζ
θα βαθμολογηθεί βάσει του αντίστοιχου πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης των
παραρτημάτων Α και Β. Η συνολική προσφερόμενη τιμή θα προκύψει έως εξής:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Η/Ζ 100KVA + ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Η/Ζ 18KVA
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η/Ζ 100KVA ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η/Ζ 18KVA

Ασμχος (ΜH) Αντώνιος Λέκκας
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης

Αικ. Μαρκετάκη
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
"Α" Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης για την Προμήθεια του

Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 100 KVA.
“B” Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης για την Προμήθεια του Ηλεκτροπαραγωγού

Ζεύγους 18 KVA.
"Γ" Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης της Τεχνικής Περιγραφής για τα

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη.
"Δ" Check list Επιτροπής Παραλαβής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών
Ζευγών 100KVA & 18 KVA»

ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χανιά, 11 Οκτ 21

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 100 kVA

α/
α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑ-

ΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
%

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ

1. ΟΜΑΔΑ Α΄

1 Αξιολόγηση κατανάλωσης
καυσίµου. 3.2.2. 5 (β)

2 Αξιολόγηση ιπποδύναµης
του κινητήρα 3.2.3.2 10 (β)

3 Αξιολόγηση αυτονοµίας
του Η/Ζ . 3.2.8. 5 (α)

4
Αξιολόγηση του βαθμού
απόδοσης της
γεννήτριας ≥90%

3.5.4 15 (α)

5
Αξιολόγηση
χαρακτηριστικών
λειτουργίας γεννήτριας

3.5.7 &
3.5.8 10 (α)

6 Αξιολόγηση πίνακα –
αυτοματισμού ελέγχου 3.6 10 (γ)

7
Αξιολόγηση της χρονολογίας
κατασκευής του
προσφερόμενου υλικού.

2.1 & 5.2.1.2 5 (α)

8 Αξιολόγηση έτους πρώτης
κυκλοφορίας 2.1 5 (β)



37

9

Αξιολόγηση προσφοράς για
τις εργασίες και τα υλικά
περιοδικής συντήρησης του
Η/Ζ με το ανάλογο κόστος .

5.3.1 15 (β)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 80
2. ΟΜΑΔΑ Β΄

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 6.1.1. 10 (α)

2
Εγγύηση δυνατότητας
εφοδιασμού ανταλλακτικών
πλέον των δέκα (10) ετών

6.1.2 2 (α)

3 Εμπειρία και αξιοπιστία
κατασκευαστικού οίκου 7.1.10 2 (γ)

4 Αξιολόγηση συχνότητας
επισκευών (SERVICE) 7.1.1.4.7 4 (β)

5 Εμπειρία και αξιοπιστία
προμηθευτή 7.1.10 2 (γ)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δ)

α. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολογία
αυτή αυξάνεται έως 150 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου.

Συγκεκριμένα προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την
προδιαγραφή λαμβάνει βαθμολογία 100, ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό
χαρακτηριστικό λαμβάνει βαθμολογία 150. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά
βαθμολογία από 100 έως 150.
Οι βαθμολογίες των επιμέρους στοιχείων των προσφορών προκύπτουν μαθηματικά με υλοποίηση, για
τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, από τα απαιτούμενα, στην προδιαγραφή, της απλής μεθόδου των
τριών για τους επιπλέον 20 βαθμούς από 100 έως 120 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:

ΑΒ
ΑΠ20100Χ






Όπου :
Χ: η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά
Π: η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό
Α: η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή
Β: η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι

για τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη
προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η
μικρότερη προσφορά)

β. Στις περιπτώσεις που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η
ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της υπηρεσίας , τότε η ελάχιστη ή μέγιστη αντίστοιχα προσφερόμενη
αποδεκτή τιμή από το σύνολο των προσφορών, αποτελεί την απαιτούμενη τιμή Α για την υλοποίηση
του παραπάνω τύπου.

γ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον
προσφερόμενα μεγέθη τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 150 με βάση
την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων
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χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην προδιαγραφή. Η τελική βαθμολογία με βάση τα
παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς.

δ. Η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με ένα επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας. Το άθροισμα των γινομένων των δύο ομάδων δίνει την τελική βαθμολογία η οποία
κυμαίνεται από 100 έως 150 (σύμφωνα με άρθρο 86 παράγραφο 13 του Ν.4412/16 όπως ισχύει
τροποιημένος).

Ασμχος (ΜH) Αντώνιος Λέκκας
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης

Αικ. Μαρκετάκη
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "B" ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών
Ζευγών 100KVA & 18 KVA»

ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χανιά, 11 Οκτ 21

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 18 kVA

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑ-
ΦΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕ-
ΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗ-
ΤΑΣ %

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΜΑΔΑ Α΄

1 Αξιολόγηση
κατανάλωσης καυσίµου. 4.2.3 5 (β)

2 Αξιολόγηση ιπποδύναµης
του κινητήρα 4.2.5 5 (β)

3 Αξιολόγηση
αυτονοµίας του Η/Ζ . 4.2.8 10 (β)

4

Αξιολόγηση ισχύος
Η/Ζ (μεγαλύτερη
ισχύς βαθμολογείται
θετικά)

4.1.2 15 (β)

5

Αξιολόγηση του
βαθμού απόδοσης
της γεννήτριας
(≥78%)

4.3.4 10 (α)

6

Αξιολόγηση
χαρακτηριστικών
λειτουργίας
γεννήτριας

4.3.5 &
4.3.6 10 (α)

7 Αξιολόγηση πίνακα –
αυτοματισμού ελέγχου 4.3.8 5 (γ)
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8

Αξιολόγηση της
χρονολογίας κατασκευής
του προσφερόμενου
υλικού.

2.1 &
5.2.1.2 5 (α)

9 Αξιολόγηση έτους πρώτης
κυκλοφορίας 2.1 5 (β)

10
Αξιολόγηση του βάρους
και των διαστάσεων του
Η/Ζ

4.1.3 5 (β)

11 Αξιολόγηση της στάθμης
θορύβου 4.1.4 5 (β)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 80

2. ΟΜΑΔΑ Β΄

1 Εγγύηση καλής
λειτουργίας 6.1.1. 10 (α)

2

Εγγύηση δυνατότητας
εφοδιασμού
ανταλλακτικών πλέον των
δέκα (10) ετών

6.1.2 2 (α)

3 Εμπειρία και αξιοπιστία
κατασκευαστικού οίκου 7.1.10 2 (γ)

4 Αξιολόγηση συχνότητας
επισκευών (SERVICE) 7.1.1.4.7 4 (β)

5 Εμπειρία και αξιοπιστία
προμηθευτή 7.1.10 2 (γ)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 20
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δ)

α. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολογία
αυτή αυξάνεται έως 150 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου.

Συγκεκριμένα προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την
προδιαγραφή λαμβάνει βαθμολογία 100, ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό
χαρακτηριστικό λαμβάνει βαθμολογία 150. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά
βαθμολογία από 100 έως 150.
Οι βαθμολογίες των επιμέρους στοιχείων των προσφορών προκύπτουν μαθηματικά με υλοποίηση, για
τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, από τα απαιτούμενα, στην προδιαγραφή, της απλής μεθόδου των
τριών για τους επιπλέον 20 βαθμούς από 100 έως 120 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:

ΑΒ
ΑΠ20100Χ






Όπου :
Χ: η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά
Π: η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό
Α: η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή



40

Β: η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι
για τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη
προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η
μικρότερη προσφορά)

β. Στις περιπτώσεις που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η
ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της υπηρεσίας , τότε η ελάχιστη ή μέγιστη αντίστοιχα προσφερόμενη
αποδεκτή τιμή από το σύνολο των προσφορών, αποτελεί την απαιτούμενη τιμή Α για την υλοποίηση
του παραπάνω τύπου.

γ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον
προσφερόμενα μεγέθη τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 150 με βάση
την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων
χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην προδιαγραφή. Η τελική βαθμολογία με βάση τα
παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς.

δ. Η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με ένα επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας. Το άθροισμα των γινομένων των δύο ομάδων δίνει την τελική βαθμολογία η οποία
κυμαίνεται από 100 έως 150 (σύμφωνα με άρθρο 86 παράγραφο 13 του Ν.4412/16 όπως ισχύει
τροποιημένος).

Ασμχος (ΜH) Αντώνιος Λέκκας
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης

Αικ. Μαρκετάκη
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών
Ζευγών 100KVA & 18 KVA»

ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χανιά, 11 Οκτ 21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ
PROSPECTUS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ -
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(α) (β) (γ)

Χανιά, ..…/…/…..
Ο

Προμηθευτής
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ :
α. Στη στήλη (α) αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι παράγραφοι κατ'

απόλυτη σειρά όπως φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
β. Στη στήλη (β) δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα

χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Υλικού συμφωνούν απόλυτα ή όχι με την
Τεχνική Περιγραφή. Αυτό θα γίνεται με την αναγραφή στη στήλη (β) και απέναντι
σε κάθε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π." ή "ΔΕΝ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π". Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία
αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα προσφερόμενα άλλα χαρακτηριστικά, με
αντίστοιχη παραπομπή στη στήλη (γ), στο σημείο του PROSPECTUS - Τεχνικού
Εγχειριδίου.

γ. Στη στήλη (γ) αναγράφεται για κάθε παράγραφο η παραπομπή στη
σελίδα ή στην παράγραφο ή στο σχεδιάγραμμα του κατατιθέμενου PROSPECTUS
- Τεχνικού Εγχειριδίου, όπου φαίνεται και επιβεβαιώνεται ότι προσφέρονται τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τεχνικής
Περιγραφής.
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δ. Για όσα χαρακτηριστικά δίνονται στη στήλη (β) και στα PROSPECTUS -
Τεχνικά Εγχειρίδια σε διαφορετικές μονάδες από εκείνες της Τεχνικής Περιγραφής,
να δίνονται υποχρεωτικά οι τύποι μετατροπής αυτών, καθώς και επεξηγήσεις της
χρησιμοποιούμενης διαφορετικής ορολογίας από εκείνης της Τ.Π

Ασμχος (ΜH) Αντώνιος Λέκκας
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης

Αικ. Μαρκετάκη
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ" ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγών
Ζευγών 100KVA & 18 KVA»

ΔΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Χανιά, 11 Οκτ 21

CHECK LIST ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Το μοντέλο γεννήτριας είναι σύμφωνο με το
αντίστοιχο της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή

2 Το μοντέλο κινητήρα είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο
της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή

3 Το μοντέλο πίνακα ελέγχου είναι σύμφωνο με το
μοντέλο της τεχνικής προσφοράς του προμηθευτή

4 Οπτικός έλεγχος για τυχόν παραμορφώσεις ή
κακώσεις στα υπό προμήθεια υλικά

5

Οι πινακίδες πάνω στο Η/Ζ και στον πίνακα
μεταγωγής στις οποίες θα αναγράφονται το όνομα
του κατασκεαστή ή το εμπορικό σήμα του
κατασκευαστή, τον αριθμό παραγωγής κλπ θα είναι
ανθεκτικές στο χρόνο.

6 Σωστή αναγραφή των ονομαστικών στοιχείων (KVA,
KW, κλπ)

7 Πλέγματα προστασίας γύρω από τον ανεμιστήρα
του ψυγείου

8 Προφυλακτήρες πάνω από τα καυτά σημεία

9

Νέο συστήμα απαγωγής καυσαερίων για το νέο Η/Ζ,
με σταθερή και στιβαρή στήριξη του από την οροφή,
σιλανσιέ εσωτερικά τοποθετημένο και θέση και
διαμόρφωση της εξόδου εξάτμισης τέτοια ώστε να
αποκλείεται η είσοδος νερού από τη βροχή.

10

Νέο Η/Ζ συνδεδεμένο με το υφιστάμενο δίκτυο
καυσίμου. Η δεξαμενή του Η/Ζ φέρει κατάλληλη
υποδοχή από κατασκευής, όπου συνδέεται
κατάλληλος σωλήνας με βάνα διακοπής σε μόνιμο
δίκτυο καυσίμου (όχι πατέντα) για το Η/Ζ ΣΡΑ6
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11 Οι ορατές οδεύσεις των καλωδίων είναι
τοποθετημένες μέσα σε μεταλλική σχάρα με καπάκι.

12

Έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις για την
αυτόματη μεταγωγή του νέου Η/Ζ, ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις για τις εναλλαγές ΔΕΗ –ΗΖ- OFF και
Η/Ζ1(καινούριο) -Η/Ζ2 –Η/Ζ3 –OFF για το Η/Ζ στο ΣΡΑ6

13

Γείωση των μεταλλικών μερών του ζεύγους
στον πίνακα και γείωση του ουδετέρου του
ζεύγους στο υφιστάμενο δίκτυο γειώσεων,
αποτελέσματα μέτρησης γειώσεων Η/Ζ.

14
Αποκατάσταση τυχόν φθορών σε δάπεδα και
τοίχους που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση των
εργασιών εγκατάστασης του Η/Ζ.

15 Εκπαίδευση προσωπικού

16 Πλήρη περιγραφή του προς προμήθεια Η/Ζ με
πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά εις διπλούν

17

Διαφημιστικό φυλλάδιο της εταιρείας
(PROSPECTUS), εφόσον υπάρχει για το
συγκεκριμένο Η/Ζ, που να περιέχει τα γενικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του, καθώς και για τη γεννήτρια, τον
κινητήρα και τον πίνακα ελέγχου εις διπλούν.

18

Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων
λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του
παραδοθέντος υλικού στην ελληνική ή αγγλική
γλώσσα, καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα
περιφερειακά συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματα
(ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά) που τυχόν υπάρχουν.
Τεχνικό εγχειρίδιο για τον πίνακα ελέγχου εις
διπλούν.

19

Δύο (2) πλήρεις κατάλογους ανταλλακτικών κατά
αριθμό ονομαστικού, αριθμό κατασκευαστή,
ονομασία του υλικού - ανταλλακτικού στην ελληνική
ή αγγλική γλώσσα, καθώς και την τιμή Μονάδας,
όπως έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

20

Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι
ουσιώδη και απαραίτητα για την καλή λειτουργία του
προσφερόμενου Η/Ζ, τη χρήση και τη συντήρησή
τους (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες
τιμές) και έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και
εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα
προδιαγραφή.

21 Μεταγωγικός πίνακας για το Η/Ζ στα ιατρεία
22 Μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια για
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το προσφερόμενο υλικό, τα οποία θα επεκτείνονται
σε όλα τα συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματά του.
Τα παραπάνω σχέδια να είναι εις διπλούν και να
έχουν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολη η
συντήρηση του Η/Ζ καθώς και των συγκροτημάτων
ή υποσυγκροτημάτων του.

23

Σχέδια καλωδιώσεων, συνδεσμολογίας και
λειτουργίας του αυτοματισμού, σχέδιο του πίνακα
ελέγχου και σχέδιο του πίνακα μεταγωγής. Τα
σχέδια θα προσκομίζονται σε έντυπη και ψηφιακή
μορφή. Τα σχέδια θα είναι εξ’ εκτελέσεως.

24

Έγγραφη πρωτότυπη εγγύηση (όχι φωτοαντίγραφο)
καλής λειτουργίας του οίκου κατασκευής του κάθε
Η/Ζ για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην
προσφορά και στην οποία θα φαίνεται και ο
συγκεκριμένος εργοστασιακός αριθμός (SERIAL
NUMBER).

25 Έγγραφη εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για τα
χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

26 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001:2015 εν
ισχύ του εργοστασίου κατασκευής.

27
Πιστοποιητικά FAT, πρωτόκολλο δοκιμών και
ελέγχου του εγκατεστημένου εξοπλισμού στην τελική
του θέση.

28
Δύο (2) DVD με βίντεο των οδηγιών χειρισμού
λειτουργίας του κάθε Η/Ζ, του αυτοματισμού και του
πίνακα μεταγωγής.

Ασμχος (ΜH) Αντώνιος Λέκκας
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης

Αικ. Μαρκετάκη
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc
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