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ΠΔΓΙΟ  ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ TITΛO: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ 
Γ′ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ                ΔΝΔΡΓΔΙΑ Δ ΚΣΗΡΙΑ ΣΟΤ 
ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ (Γ1)                ΣΟΤ ΠΒΚ 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η  

1. ΚΟΠΟ 

1.1. Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, ζηελ πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα κεηξάεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ θαηαλάισζε 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θηήξηα ηνπ ΠΒΚ. 

1.2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε  

1.2.1.1. Μεηξεηηθψλ δηαηάμεσλ ελέξγεηαο  

1.2.1.2. Κεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο 
ελέξγεηαο (ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο).  

1.2.1.3. Λνγηζκηθνχ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.  

 

2. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή 
Πξνδηαγξαθή, ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD384 θαη ηηο 
αληίζηνηρεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο –ΔΛΟΣ ΣΠ θαη γεληθά ηνπο 
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη ηεο Δ.Δ. θαηά ηνλ ρξφλν 
εθηέιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνηνλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, 
ζπκπιεξψζεσλ ή δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή 
νδεγηψλ.     

 

3. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 

3.1. Γενικά 

3.1.1. Όια ηα πιηθά πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα κέηξεζεο θαη 
θαηαγξαθήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο θαη 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πξνζθάηνπ παξαγσγήο. Οη κεηξεηηθέο δηαηάμεηο θαη ην 
θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια 
ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξειθφκελα γηα ηελ πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 
ηνπο. 

3.1.2. Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ επθήκσο γλσζηνχο 
θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο πνπ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε 
θαηά ISO 9001 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

3.1.3. Γελ απαηηείηαη ISO 9001 γηα ηνλ πξνκεζεπηή.  

3.1.4. Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο, λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ην αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ 
(CEN/CENELEC) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη ηέηνην) κε 
πξφηππν ηνπ Γεξκαληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Σππνπνίεζεο (DIN) ή πξφηππν άιινπ 
αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO/IEC) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

3.1.5. Ο θάζε ζπκκεηέρνληαο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ λα επηιέμεη 
θαη λα πεξηγξάςεη ην ζχζηεκα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 



ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηνπ ΠΒΚ. Γη απηφ ν 
πξνκεζεπηήο πξέπεη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

3.1.6. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, πξσηφηππα ελεκεξσηηθά 
θπιιάδηα (prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα 
πξνο πξνκήζεηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ΣΠ θαη είλαη 
ελαξκνληζκέλα κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα.  

 

3.2.  Μεηπηηέρ Δνέπγειαρ 

3.2.1. Οη κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα είλαη ηξηθαζηθνί ρακειήο 
ηάζεο, ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ησλ πηλάθσλ, ζε ξάγα ή ζε ειεχζεξε 
ηνπνζέηεζε.  

3.2.2. Οη ελδείμεηο ζα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ζα είλαη ζηελ αγγιηθή ή 
ειιεληθή γιψζζα, ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ: 
έληαζε, ηάζε, ζπρλφηεηα, ηζρχο, ελέξγεηα αλά θάζε θαη ζπλθ. Δίλαη επηζπκεηφ λα 
δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ξεχκαηνο.  

3.2.3. Θα είλαη αθξίβεηαο ηνπιάρηζηνλ 1,5% θαη ζα έρνπλ πξνζηαζία 
έλαληη ππεξηάζεσλ.   

3.2.4. Πίλαθαο κεηξεηψλ ελέξγεηαο 

α/α Κηίξην πίλαθα 
Γεληθή αζθάιεηα ή 
απηφκαηνο δηαθφπηεο 

Αξηζκφο 
κεηξεηψλ 

1 
Κηήξηα Μ-501, Μ-502 θαη Μ-
626 

3Υ400Α 3 

2 Κηήξην Μ-626 3Υ250 1 

2 
Κηήξηα Μ-606, Μ-620, Μ-623, 
Μ-625, Μ-633, Μ-634, Μ-635, 
Μ-636, Μ-637  

3Υ160Α 9 

3 Κηήξηα Μ-604, Μ-605 3Υ100Α 2 

4 Κηήξην Μ-639 3Υ63Α 1 

5 Κηήξην Μ-653 3Υ50 Α 1 

6 Κηήξην Μ-603 3Υ40 Α 1 

7 Κηήξην Μ-601 3Υ35Α 1 

 χλνιν κεηξεηψλ ελέξγεηαο 19 

 

3.3. Κενηπικό ύζηημα Δλέγσος, Μέηπηζηρ και Καηαγπαθήρ Δνέπγειαρ 

3.3.1. Γεληθή απαίηεζε είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα 
ζεκεία κέηξεζεο θαη απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ζε θνξεηφ ππνινγηζηή (laptop) 
πνπ ζα είλαη θαηλνχξηνο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζα πξνκεζεχζεη ν 
πξνκεζεπηήο. Ο ππνινγηζηήο ζα εγθαηαζηαζεί ζην θηήξην Μ-502 ηνπ ΠΒΚ ζην 
Σκήκα Σερληθψλ Μειεηψλ.  



3.3.2. Ο ππνινγηζηήο ζα έρεη νζφλε ηνπιάρηζηνλ 17’’ LCD LED 
BACKLIGHT Full HD. Θα έρεη επεμεξγαζηή [ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη Intel Core I -
4810 MQ 2.80GHz  (4εο γελληάο)], κλήκε RAM: 16GB DDR3L SDRAM 1600MHz, 
ζθιεξφ δίζθν: 180GB SSD (θαηλνχξηνο), ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα: Windows 10, 
νπηηθφ δίζθν: DVD RW. 

3.3.3. Ο ππνινγηζηήο ζα δηαζέηεη εθάκηιια ή θαη αλψηεξα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.2. πξνθεηκέλνπ 
λα ππνζηεξίδεη ην ινγηζκηθφ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ.  

3.3.4. Η παξαπάλσ απαίηεζε ζα ηθαλνπνηείηαη κε ηε βέιηηζηε 
ηερλνινγηθά ιχζε θαηά ηνλ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα είλαη θαη ζπκβαηή κε ηα ππφ 
εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηα. Γη απηφ ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα επηζθεθζεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 

3.4. Λογιζμικό ςλλογήρ και Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένων 
3.4.1. Σν ινγηζκηθφ ζα έρεη ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: 

3.4.1.1. Λνγηζκηθφ αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζπκβαηφ κε MS Windows ζπκβαηφ κε φινπο ηνπ γλσζηνχο 
πεξηεγεηέο (internet browsers).  

3.4.1.2. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ην 
ινγηζκηθφ ζε κνξθή ζπκβαηή MS excel. 

3.4.1.3. Σν ινγηζκηθφ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ 
δεδνκέλσλ θαη απνζήθεπζεο ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεη γξαθηθά, κε 
εκεξήζην, εβδνκαδηαίν θαη εηήζην βήκα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλ είλαη 
δπλαηφλ θαη σξηαίν βήκα, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ζχγθξηζε κεηαμχ δχν εηψλ 
γηα θάζε κήλα ηνπ ρξφλνπ, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ππνινγηζκφ ηεο 
ειάρηζηεο, κέγηζηεο θαη κέζεο ηζρχνο θαζψο θαη δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  

 

3.5. Απαιηήζειρ για ηο ζύνολο ηος ζςζηήμαηορ 

3.5.1. Θα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

3.5.1.1. Γπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηεο ελέξγεηαο θαη απνζήθεπζεο 
ησλ θαηαγεγξακκέλσλ κέζσλ ηηκψλ ην πνιχ αλά 15 ιεπηά. 

3.5.1.2. Γπλαηφηεηα ηνπηθήο απνζήθεπζεο (ζην ρψξν κέηξεζεο) 
ησλ δεδνκέλσλ γηα έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 
ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν ή/θαη παξνρήο ξεχκαηνο.  

3.5.1.3. Φηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε 

3.5.1.4. Η ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη εχθνιε 
ψζηε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απφ ηνλ πιένλ απιφ ρξήζηε Η/Τ θαη ε 
παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ειάρηζηεο ψξεο. 

3.5.1.5. Η κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε 
ηξφπν ψζηε ηα δεδνκέλα απηά λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα ππφινηπα δηθηπαθά 
δεδνκέλα. 

3.5.1.6. Σν ζχζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί πξσηφθνιια ζχγρξνλσλ 
ηερλνινγηψλ. 

3.5.1.7. Γπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ κε επηπιεφλ κεηξεηέο 



3.5.1.8. Παξαθνινχζεζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέζσ Web. 

3.5.1.9. Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο –νπηηθήο εηδνπνίεζεο ζε 
πεξίπησζε πνπ θάπνηα ζπζθεπή βγεη εθηφο ειέγρνπ ή εθηφο πξνδηαγξαθψλ 
ιεηηνπξγίαο. 

3.5.1.10. Γπλαηφηεηα απηφκαηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 
αζθαιείαο (backup) ησλ κεηξήζεσλ, 

3.5.1.11. Γπλαηφηεηα ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ρεηξνθίλεηα 

3.5.1.12. Γπλαηφηεηα άκεζεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ απφ 
αληίγξαθα αζθαιείαο. 

3.5.1.13. Να απαηηεί ειάρηζην bandwidth θαηά ηε δηθηπαθή ηνπ 
εγθαηάζηαζε θαη λα κελ παξεκβάιιεηαη κε άιια δίθηπα δεδνκέλσλ.  

3.5.1.14. Απηφκαηε επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά απφ 
δηαθνπή ξεχκαηνο.   

3.5.1.15. Σν πξντφλ είλαη επηζπκεηφ λα είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα 
ηελ φπνηα ηερλνινγία κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεζεί (ιακβάλεηαη ππφςε 
ζηελ βαζκνινγία).  

 

4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

4.1. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ κέηξεζε θαη 
θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπο ζηα θηήξηα πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 3.2.5.  

4.2. Η εγθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ζα γίλεη απφ αδεηνχρν ειεθηξνιφγν 
εγθαηαζηάηε.  

4.3. Όια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζηήξημεο /ηνπνζέηεζεο πνπ ζα απαηηεζνχλ 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

4.4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε ρξήζε θαισδίσλ, απηά 
ζα νδεχνπλ εληφο ζσιήλα ή θαλαιηνχ φπνπ ε φδεπζε ηνπο είλαη νξαηή (πιηθά θαη 
εξγαζία βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή).  

4.5. Δπίζεο πξέπεη κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε λα γίλεη ε δηαζχλδεζε θαη 
επηθνηλσλία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

4.6. Θα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

4.7. Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

4.7.1. ε δαπάλε γηα ηελ πξνζθφκηζε, θνξηνεθνθφξησζε θαη απνθφκηζε 
ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

4.7.2. ε δαπάλε πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο 
θαη ε απνδεκίσζε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ (δάπεδα, ηνίρνπο θιπ) θαη επί ηνπ πθηζηακέλνπ Η/Μ εμνπιηζκνχ θαηά  
ηελ εθηέιεζε ηνπ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο. 

4.7.3. ε δαπάλε γηα ηε  ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ηφζν σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 



4.7.4. ε δαπάλε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, 
θαζαξνχ.  

4.7.5. ε δαπάλε γηα ηελ επίβιεςε φισλ ησλ εξγαζηψλ απφ κεραλνιφγν 
κεραληθφ ή ειεθηξνιφγν κεραληθφ  ή ειεθηξνιφγν κεραλνιφγν κεραληθφ. 
Δπηπιένλ ν κεραληθφο, εθηφο απφ ηελ επίβιεςε, ζα παξίζηαηαη θαη θαηά ηελ 
παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.   

 

5. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ- ΟΡΟΙ ΑΠΟΓΟΥΗ 

5.1. Δγγςήζειρ –Καθοπιζμόρ Υπόνος Δγγύηζηρ 

5.1.1. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα δειψλεηαη φηη παξέρεηαη 
εγγχεζε γηα ηνπο κεηξεηέο θαη ην θεληξηθφ ζχζηεκα (ππνινγηζηήο) ηνπιάρηζηνλ γηα 
δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην 
ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο.  

5.1.2. ηα πιαίζηα ηεο εγγχεζεο ησλ πιηθψλ εάλ νπνηνδήπνηε εμάξηεκα 
παξνπζηάζεη πξφσξε θζνξά ή ζπζηεκαηηθή βιάβε ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο κε δηθή ηνπ δαπάλε (πιηθά, εξγαηηθά, κεηαθνξηθά θιπ.), λα ην 
επηζθεπάζεη ή λα ην αληηθαηαζηήζεη.  

5.1.3. Μέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο εγγχεζεο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε 
βιάβε νθεηιφκελε ζε θαθή θαηαζθεπή ή/θαη ζπλαξκνιφγεζε θαη αζηνρία πιηθνχ. Ο 
ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο δελ ζα μεπεξλά ηηο πέληε (5) κέξεο απφ ηελ 
έγγξαθε εηδνπνίεζε απφ ην ΠΒΚ απηφ ηζρχεη θαη γηα ην ινγηζκηθφ.  

 

5.2. Δκπαίδεςζη –Γιάθεζη Πποζωπικού 
5.2.1. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπαηδεχζεη αξκφδην 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ζηε ιεηηνπξγία, πξνγξακκαηηζκφ, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία 
ησλ δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ.  

5.2.2. Η εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί 
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνλ πξνκεζεπηή.  

5.2.3. Οη νδεγίεο ζα δνζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή.  

5.3. Παπαλαβή -Όποι Αποδοσήρ 

5.3.1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία είλαη δχν 
κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ρξφλνπ 
παξάδνζεο ζα ηζρχνπλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο.  

5.3.2. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ ζα 
δηελεξγεζεί ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο κε ηνλ πξνκεζεπηή. 

5.3.3. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ επίδεημε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, ε νπνία ζα παξαιάβεη 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηα εγθαηεζηεκέλα πιηθά.  

5.3.4. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη θάπνην πιηθφ 
είλαη αθαηάιιειν ή φηη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ή εληνπίζεη 
θαθνηερλία, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ην πιηθφ κε άιιν 



θαηάιιειν ή αλ πξφθεηηαη γηα εξγαζία λα απνθαηαζηαζεί ε θαθνηερλία κε δαπάλε 
ηνπ πξνκεζεπηή.  

 

5.4. Τποβολή εγγπάθων για αξιολόγηζη 

5.4.1. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα 
θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ.  

5.4.1.1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο 
πνπ ζα κεηξάεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 
θηήξηα ηνπ ΠΒΚ κε αλαθνξά ζε ιεπηνκεξή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο 
ηκεκάησλ ηνπ.  

5.4.1.2. Φπιιάδην, ηερληθφ εγρεηξίδην (prospectus) ησλ 
επηκέξνπο ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ (κεηξεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θεληξηθνχ 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ελέξγεηαο, ινγηζκηθνχ ζπιινγήο 
θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ).  

5.4.1.3. Πηζηνπνηεηηθά ή νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή 
πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά είλα ζχκθσλα κε ηα 
αληίζηνηρα πξφηππα.  

5.4.1.4. Τπεχζπλε δήισζε, ηνπ Νφκνπ 1599/1986 άξζξν 8 ηνπ 
πξνκεζεπηή ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ηα θάησζη: 

5.4.1.4.1. Ο παξερφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο ησλ 
κεηξεηψλ ελέξγεηαο θαη ηνπ ππνινγηζηή θαη ν παξερφκελνο ρξφλνο εγγχεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξαγξάθνπ 5.1.  

5.4.1.4.2. Όηη νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη ησλ ππφ 
πξνκήζεηα πιηθψλ εθαξκφδνπλ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 
9001 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

5.4.1.4.3. Όηη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη (κε ηδία 
δαπάλε) ηελ εθπαίδεπζε αξκφδηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΒΚ, ζηε 
ιεηηνπξγία, πξνγξακκαηηζκφ, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην 
ινγηζκηθφ.  

5.4.1.4.4. Όηη ην πξντφλ είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα ηελ 
φπνηα ηερλνινγία κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ ππάξρεη, 
(βαζκνινγείηαη επηπιένλ).  

5.4.1.5. Φχιιν ζπκκφξθσζεο Απηφ είλαη θχιιν ζπζρέηηζεο ηεο 
πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πεξηγξαθήο απηήο, φπνπ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε 
αλαγξάθεηαη αλ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ ΣΠ. ε πεξίπησζε 
κε ζπκθσλίαο ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά φιεο νη απνθιίζεηο (είηε απηέο απνηεινχλ 
πιενλέθηεκα είηε κεηνλέθηεκα) ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα 
ζηνηρεία ηεο πεξηγξαθήο (δει. ν πξνκεζεπηήο απαληά θαηά αξηζκεηηθή ζεηξά ζε 
φιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο). Ακόμη ππέπει ζηιρ 
απανηήζειρ να γίνεηαι παπαπομπή ζηα ηεσνικά εγσειπίδια ή PROSPECTUS 
ηων ςπό ππομήθεια ςλικών ηα οποία ππέπει να ζςνοδεύοςν απαπαίηηηα 
ηην πποζθοπά για να πιζηοποιείηαι η ακπίβεια ηοςρ.  

 
5.4.2. Η επηηξνπή ηερληθήο αμηνιφγεζεο κπνξεί θαηά ηελ θξίζή ηεο λα 

δεηήζεη απφ θάζε ζπκκεηέρνληαη πξνκεζεπηή έγγξαθεο δηεπθξηλήζεηο επί ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ 



ζηνηρείν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 
ρσξίο θακκία απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή.  

5.4.3. Σα έγγξαθα αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεηα δηαθνξεηηθά ε κε 
ππνβνιή θάπνηνπ απφ απηά είλαη ιφγνο απφξξηςεο.  

5.5. Παπάδοζη Δγγπάθων – Δνηύπων – Τλικών καηά ηην Παπαλαβή 

5.5.1. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ν πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηα θάησζη: 

5.5.1.1. Πιήξε πεξηγξαθή ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο 
(ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, δπλαηφηεηεο) πνπ ζα κεηξάεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ 
θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θηήξηα ηνπ ΠΒΚ. 

5.5.1.2. Φπιιάδην, ηερληθφ εγρεηξίδην (prospectus) ησλ 
επηκέξνπο πιηθψλ (κεηξεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 
ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ελέξγεηαο, ινγηζκηθνχ ζπιινγήο θαη 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ).  

5.5.1.3. Δγγχεζε ησλ κεηξεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ 
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  

5.5.1.4. Οδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, 
πξνγξακκαηηζκφ, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην ινγηζκηθφ. 

5.5.1.5. Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

5.5.1.6. Σν πηζηνπνηεηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 5.4.1.5. εθφζνλ 
ππάξρεη.  

 

6. ΓΙΑΦΟΡΑ 

6.1. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν ηεο 
παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία 
επαγγεικαηηθά κεηξψα.  

6.2. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξνηείλεη ηε βέιηηζηε ηερλνινγηθά ιχζε πνπ ζα 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΣΠ, ζα είλαη ζπκβαηή κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 
ηνπ ΠΒΚ, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επέκβαζε θαη φριεζε ζηνπο ρψξνπο 
εγθαηάζηαζεο, θαη ηελ ειάρηζηε δπλαηή ρξήζε πφξσλ (πρ bandwidth WIFI).  

6.3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ππνςήθηνο πάξνρνο πξέπεη λα επηζθεθζεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ 
λα ιάβεη γλψζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαη λα έρεη ιάβεη 
ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

6.4. Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηερληθή 
ππνζηήξημε - 

6.5. Σπρφλ κηθξνυιηθά, φια ηα κεραλήκαηα θαη ηα βνεζεηηθά κέζα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ ζα είλαη ηνπ πξνκεζεπηή.  

6.6. Δπηπιένλ ηπρφλ πιηθφ ή εξγαζία πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα 
αιιά είλαη απαξαίηεην γηα ηε πιήξε, νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζα ρνξεγεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  



6.7. Όιν ην πξνζσπηθφ ζα θνξάεη ηα πξνβιεπφκελα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο, εηδάιισο ζα εμέξρεηαη ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά 
ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην ηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί 
ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

6.8. Σα πιηθά ζα παξαδνζνχλ εγθαηεζηεκέλα ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Γηα ηελ 
εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ αξκφδηνπ ηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ πιηθψλ, ηεο 
εγγχεζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγρεηξηδίσλ απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ πνπ ζα ζπληάμεη 
ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  

6.9. Πξνζθνξέο κε εθάκηιια θαη αλψηεξα, απφ ηα απαηηνχκελα εδψ, πνηνηηθά 
–ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ ζα απνθιείνληαη.  

6.10. Γελ απαηηείηαη ISO 9001 ηνπ πξνκεζεπηή.  

6.11. Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζα νινθιεξσζεί ζε δχν κήλεο.  

6.12. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΤΠ/ΓΔΓΚ/ΣΣΜ,  
ΜΤ Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr. 

 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

Α/Α Πεπιγπαθή  Μονάδα 
μέηπηζηρ 

Ποζόηηηα  Σιμή 
μονάδαρ 

ςνολική 
ηιμή 

1 

Πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε 
κεηξεηψλ 
ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο  

CPV  38554000-3 

(Μεηξεηέο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο) 

Σεκ 1 20.000 20.000 

    ΤΝΟΛΟ 20.000 

                  Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο 
Αθξηβέο αληίγξαθν                Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Τπνζηήξημεο  

  
Αηθ. Μαξθεηάθε  
ΜΤ (ΠΔ) Μερ., MSc 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»:  

"Α" Πίλαθαο Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα πζηήκαηνο Μέηξεζεο 
Δλέξγεηαο 

"Β" Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο 

 

 

mailto:kmarketaki@namfi.gr


ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ "Α"  ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ  ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
«Δγθαηάζηαζε Μεηξεηψλ Δλέξγεηαο  ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ζε Κηήξηα ηνπ ΠΒΚ  Υαληά,               Απγ 20 
   

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Α/Α  ΚΡΙΣΗΡΙΟ   ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 ΠΑΡΑ-

ΓΡΑΦΟ 

ΤΝΣΔ-

ΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣ. 

ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡ/ΔΙ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  ΟΜΑΓΑ Α         

1. 

Γπλαηφηεηεο κεηξεηψλ ελέξγεηαο, 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο, ινγηζκηθνχ 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζπζηήκαηνο, ζχγρξνλε 

ηερλνινγία, πνηφηεηα πιηθψλ 

θαηαζθεπαζηηθά πξφηππα 

3 60%     

3 

Διάρηζηε ρξήζε πφξσλ (bandwidth WI FI ) 

θαη ειάρηζηε επέκβαζε θαη φριεζε ζηνπο 

ρψξνπο εγθαηάζηαζεο 

 20%   

  ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Α 80,00%     

  ΟΜΑΓΑ Β     

1 
Δγγχεζε κεηξεηψλ ελέξγεηαο γηα 

ηνπιάρηζηνλ δχν έηε 
5.1.1 10%     

2 
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα φιν ην 

ζχζηεκα ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε. 
5.1.1 10%   

  ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ Β 20%     

Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 βαζκνχο. Η 

βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη 

ηνπ θξηηεξίνπ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 150 βαζκνχο, φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 

φξνη ηνπ θξηηεξίνπ. 

Η βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο. Σν άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ δχν νκάδσλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 150 (ζχκθσλα κε άξζξν 86 παξάγξαθν 13 ηνπ Ν.4412/16 

φπσο ηζρχεη ηξνπνηεκέλνο).  
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  

ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ Δ 
ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ ΚΑΙ 
PROSPECTUS 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - 
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  

(α) (β) (γ) 

   

   

   

   

   

   

   

 Υανιά, ..…/…/….. 
 Ο 
 Ππομηθεςηήρ 
Π Α Ρ Α Σ Η Ρ Η  Δ Ι  : 
α. ηε ζηήιε (α) αλαγξάθνληαη ςποσπεωηικά φιεο νη παξάγξαθνη καη' 

απόλςηη ζειπά φπσο θαίλνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.). 
β. ηε ζηήιε (β) δειψλεηαη αληίζηνηρα ζε θάζε παξάγξαθν αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ Τιηθνχ ζςμθωνούν απόλςηα ή όσι κε ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ζηε ζηήιε (β) θαη απέλαληη ζε 
θάζε παξάγξαθν φηη "ΤΜΦΩΝΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π." ή "ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΟΤΝ 
ΜΔ ΣΗΝ Σ.Π". ε πεξίπησζε πνπ δεν ςπάπσει ζςμθωνία αλαγξάθνληαη 
ςποσπεωηικά φια ηα πξνζθεξφκελα άιια ραξαθηεξηζηηθά, κε αληίζηνηρε παξαπνκπή 
ζηε ζηήιε (γ), ζην ζεκείν ηνπ PROSPECTUS - Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ. 

γ. ηε ζηήιε (γ) αλαγξάθεηαη γηα θάζε παξάγξαθν ε παξαπνκπή ζηε 
ζειίδα ή ζηελ παξάγξαθν ή ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ θαηαηηζέκελνπ PROSPECTUS - 
Σερληθνχ Δγρεηξηδίνπ, φπνπ θαίλεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη φηη πξνζθέξνληαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο. 
 

 

 


