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ΟΛΟΤ ΣΟΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΤ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ
ΔΤΟ (2) ΘΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΘΣΡΙΩΝ (Θ/Η) ΚΑΙ ΔΤΟ (2) UPS (ΤΣΘΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΘ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ) ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ » .
1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ–
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΕΣΘΙΑ
ΤΝΣΘΡΘΘ
ΔΤΟ
(2)
ΘΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΘΣΡΙΩΝ (Θ/Η) ΚΑΙ ΔΤΟ (2) UPS
(ΤΣΘΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ) ΣΟ
ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ

ΣΤΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ

ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Θμερομθνία: 3-8-2020

Θμζρα:

ΔΕΤΣΕΡΑ

Ϊρα:

12:00 π.μ.

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ

ΕΝΑ ΕΣΟ
1.600 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24%
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ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Ζχοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
1.1.Σθν κείμενθ νομοκεςία όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
1.2. Σου Ν. 2362/1995 Δθμόςιο Λογιςτικό – Ζλεγχοσ δαπανϊν και λοιπζσ διατάξεισ
1.3. Σου Ν. Δ. 496/1974 , άρκρο 15 «Περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ των Ν.Π.Δ.Δ.»
1.4. των παραγράφων 6&7 του άρκρου 7 του Νόμου 3329/2005 ςχετικά με τισ
αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και του Διοικθτοφ του Νοςοκομείου.
1.5. Σου Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων υμβάςεων Ζργων,
Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
2. Σισ αποφάςεισ:
2.1. Σθν ειςιγθςθ- απόφαςθ αρ.πρωτ.21192/1-7-2020 ςχετικά με ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ
δαπάνθσ για τθν ετιςια ςυντιρθςθ δφο (2) Θλεκτρογεννθτριϊν (Θ/Η) και δφο (2) UPS
(ςφςτθμα αδιάλειπτθσ λειτουργίασ ) ςτο χϊρο του Οφκαλμιατρείου Ακθνϊν.
Σο Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν προτίκεται να διενεργιςει δθμόςια πρόςκλθςθ για τθν
ανάκεςθ τθσ ετιςιασ ςυντιρθςθσ δφο (2) Θλεκτρογεννθτριϊν (Θ/Η) και δφο (2) UPS
(ςφςτθμα αδιάλειπτθσ λειτουργίασ ) ςτο χϊρο του Οφκαλμιατρείου Ακθνϊν.

2. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΤΠΟΒΟΛΘ

ΣΟΠΟ

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ & ΩΡΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο
Πρωτοκόλλου
(ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9 – 1οσ
όροφοσ)

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
31-7-2020
ΘΜΕΡΑ ΠΕΜΠΣΘ
ΩΡΑ 14.00

ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο

3-8-2020 ΘΜΕΡΑ

Προμθκειϊν

ΔΕΤΣΕΡΑ

(ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9 – 1οσ

ΩΡΑ 12.00

όροφοσ)

Οι προςφορζσ κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ τθσ παραπάνω θμερομθνίασ
και ζωσ τισ 14:00.
Όςεσ προςφορζσ υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, κα επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’,
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άρκρο 2.
Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ςτο
διαγωνιςμό ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτϊν, που απαραίτθτα κα πρζπει να ζχουν νόμιμο
παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1.1 Επί ποινι απόρριψθσ, οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από
τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο
φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τισ κάτωκι ενδείξεισ:
1. Σθ λζξθ προςφορά
2.Σον πλιρθ τίτλο του Ιδρφματοσ: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ
3. Σον αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
4. Σθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
5. Σα ςτοιχεία του αποςτολζα
1.2 Μζςα ςτον κλειςτό κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται:
Κλειςτόσ υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», ςτον οποίο
τοποκετοφνται,
Α. Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ που ηθτοφνται και αναφζρονται ςτο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ όπου
εμφανίηονται ςε μορφι Φφλλου υμμόρφωςθσ ςτο οποίο κα ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ με
τθν αποδοχι των όρων και τθν παραπομπι ςτο αντίςτοιχο ςθμείο τθσ προςφοράσ.
Β. επί ποινι απόρριψθσ, Ε ΔΤΟ ΑΝΣΙΣΤΠΑ (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ), τα οικονομικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Γ. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προςφζροντεσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με
αντιπρόςωπό τουσ.
Δ. Να ορίηεται ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ ο οποίοσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από
εκατό είκοςι (120) θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
1.3 Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δε γίνεται αποδεκτι, αλλά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ
πρόςκλθςθσ.
1.4. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ
του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε
ενϊπιον του είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μετά από ςχετικι
γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου.
θμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.
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Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ
όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και θ κατάκεςθ προςφοράσ από μόνθ τθσ δθλϊνει ότι οι
όροι γίνονται αποδεκτοί.
1.5. Για ό,τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ
του Δθμοςίου, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
ΆΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Σο αρµόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθµόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νοµίµωσ
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαµβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν
ςυγκατεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υπoβλικθκαν από αυτοφσ.
Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν ζχει ωσ εξισ:
1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ
οικονομικισ προςφοράσ μονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλονται ανά φφλλο.
2. Σο αρµόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςµατα του ελζγχου αυτϊν ςε
Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίςθσ από τα µζλθ του οργάνου. Σο αρμόδιο
όργανο μπορεί κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινιςεισ από
τουσ διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων.
3. Σα αποτελζςµατα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται µε απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ
προςφζροντεσ .
Θ ανακζτουςα αρχι μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα:
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ μετά από
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ
 Να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψθ του με τροποποίθςθ ι
μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ πρόςκλθςθσ
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ κάτωκι
περιπτϊςεισ:
1. Προςφορά που ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ.
2. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ.
3. Προςφορά που παρουςιάηει αποκλίςεισ από απαράβατουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ
4. Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα πρόςκλθςθσ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
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Θ εταιρεία ζχει ωσ αντικείμενο εργαςιϊν τθν ετιςια ςυντιρθςθ των δφο (2) Θ/Η και
δφο (2) UPS του Οφκαλμιατρείου Ακθνϊν.
Ο πελάτθσ προτείνει ςτθν Εταιρεία να αναλάβει τθν παροχι υπθρεςιϊν, Ετιςιασ
υντιρθςθσ των δφο (2) Θ/Η και δφο (2) UPS, (περιλαμβάνει Θ/Η ιςχφοσ 250kVA, Θ/Η
ιςχφοσ 12kVA με 12 επιςκζψεισ το ζτοσ , το κόςτοσ των αναλωςίμων (φίλτρα , ζλαια
λίπανςθσ, αντιψυκτικά υγρά) υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που
ςυμφωνοφνται μεταξφ τουσ με το παρόν ςυμφωνθτικό.

Άρκρο 1 – Αντικείμενο φμβαςθσ
Θ εταιρεία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ παροχισ υπθρεςιϊν τθσ Ετιςιασ
υντιρθςθσ των δφο (2) Θ/Η και δφο (2) UPS, (περιλαμβάνει Θ/Η ιςχφοσ 250kVA, Θ/Η
ιςχφοσ 12kVA με 12 επιςκζψεισ το ζτοσ , το κόςτοσ των αναλωςίμων (φίλτρα, ζλαια
λίπανςθσ, αντιψυκτικά υγρά) και ςυγκεκριμζνα:
Ετήςιο Πρόγραμμα Περιοδικοφ Ελζγχου και
υντηρήςεωσ Η/Ζ
1. Σο ετήςιο πρόγραμμα Περιοδικοφ ελζγχου και ςυντηρήςεωσ Η/Ζ περιλαμβάνει:
1.1. Δϊδεκα (12) επιςκζψεισ ςυνεργείου μασ για τον Περιοδικό Οπτικό Ζλεγχο Θ/Η.
1.3. ε μία (1) επίςκεψθ από τισ παραπάνω κα γίνεται θ προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ
του Θ/Η (με γενικι διακοπι ρεφματοσ).
1.4. Μετά από κάκε επίςκεψθ κα υποβάλλεται υπόμνθμα ςχετικά με τισ εργαςίεσ που
ζγιναν, τισ εκάςτοτε παρατθριςεισ που διαπιςτϊκθκαν, κακϊσ και τισ προτάςεισ
μασ για τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ λειτουργία του Θ/Η.

2. ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ Η/Ζ
 Οπτικόσ ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ Θ/Η
 Ακουςτικόσ ζλεγχοσ λειτουργίασ Θ/Η
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ κυκλωμάτων αυτοματιςμοφ και προςταςίασ
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων ζνδειξθσ και μετριςεων
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ πίνακα ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ
 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ υγρϊν ςυςςωρευτι και καυςίμου
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 Ζλεγχοσ ςτάκμθσ αντιψυκτικοφ και λαδιοφ λίπανςθσ
 Ζλεγχοσ διαρροϊν νεροφ, λαδιοφ και καυςίμου
 Ζλεγχοσ πάςθσ φφςεωσ ςωλινων
 Ζλεγχοσ ρεφματοσ φόρτιςθσ μπαταριϊν
 Ζλεγχοσ ανακυμιάςεων
 Ζλεγχοσ φίλτρων καυςίμου
 Ζλεγχοσ φίλτρου αζρα και κακαριςμόσ
 Ζλεγχοσ φίλτρου λαδιοφ
 Ζλεγχοσ δεξαμενισ καυςίμου
 Ζλεγχοσ βαλβίδων
 Ζλεγχοσ κατάςταςθσ ςυςςωρευτϊν
 Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ νεροφ
 Ζλεγχοσ πίεςθσ λαδιοφ
 Ζλεγχοσ υπερτάχυνςθσ τθσ μθχανισ
 Ζλεγχοσ υπερπλθρωτι, ιμάντων και κολάρων
 Ζλεγχοσ και ρφκμιςθ ςτροφϊν
 Ζλεγχοσ εκκινθτι και εναλλακτιρα
 Ζλεγχοσ βάςεων κινθτιρα ςε κατάςταςθ λειτουργίασ
 Ζλεγχοσ ρυκμιςτι τάςθσ
 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ διζγερςθσ
 Κακαριςμόσ

3. ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ Η/Ζ
Όλεσ οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ μθνιαίασ ςυντιρθςθσ και επιπλζον :
 Γενικοί ζλεγχοι λειτουργίασ χωρίσ φορτίο
 Αντικατάςταςθ φίλτρων καυςίμου, λαδιοφ και αζρα
 Αντικατάςταςθ λιπαντικϊν
 Αλλαγι ιμάντων κίνθςθσ εάν χρειαςκεί*
 Αλλαγι ψυκτικοφ υγροφ εάν χρειαςκεί
 Ρφκμιςθ βαλβίδων εάν χρειαςκεί*
 Αντικατάςταςθ ςυςςωρευτϊν εάν χρειαςκεί*
 Κακαριςμόσ αντλίασ πετρελαίου ι αντικατάςταςθ εάν χρειαςκεί*
 Αντικατάςταςθ αυτόματου ρυκμιςτι τάςθσ εάν χρειαςκεί*
 Γενικοί ζλεγχοι καλισ λειτουργίασ του Θ/Η με φορτίο
ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ ΔΤΟ (2)
ΘΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΘΣΡΙΩΝ (Θ/Η) ΚΑΙ ΔΤΟ (2) UPS (ΤΣΘΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ) ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ
ελίδα 6

ΑΔΑ: ΩΘ6Δ4690ΩΕ-ΛΞΠ

 Καταγραφι παραμζτρων λειτουργίασ (φορτίο, πιζςεισ, κερμοκραςίεσ
κλπ.)
 Ζλεγχοσ πάκτωςθσ - ςτερζωςθσ και ευκυγράμμιςθσ Θ/Η
 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ γείωςθσ Θ/Η
4. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
 Για τθν επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, τθν ςυντιρθςθ, τθν τυχόν αποκατάςταςθ
βλαβϊν και αντικατάςταςθ οργάνων, διακοπτϊν και λοιπϊν ςτοιχείων του
H/Z χρθςιμοποιοφνται ειδικοί πεπειραμζνοι τεχνίτεσ.
 Εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που απαιτοφν διακοπι του ρεφματοσ κα
γίνονται είτε τισ κακθμερινζσ, εκτόσ όμωσ των ωρϊν λειτουργίασ των
γραφείων και καταςτθμάτων, είτε άββατο ι Κυριακι, φςτερα από
ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο του εργοδότθ, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ.
 Σα ανταλλακτικά που απαιτοφνται κατά τθν ετιςια ςυντιρθςθ (φίλτρα
λαδιοφ πετρελαίου αζρα, κλπ.) και αναλϊςιμα (λιπαντικά, ψυκτικά υγρά,
υγρά μπαταρίασ κλπ.) ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφορά μασ.
 ε περίπτωςθ βλάβθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Θ/Η ο ςυντθρθτισ υποχρεοφται
δια των ςυνεργείων του ςτθν άμεςθ επζμβαςθ, για τθν αποκατάςταςθ τθσ
ομαλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων του Θ/Η.
 Εάν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ απαιτθκοφν επιπλζον υλικά για επιςκευι
ι αντικατάςταςθ κάποιου ςτοιχείου του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ, τότε θ
δαπάνθ των ανταλλακτικϊν κα βαρφνει πρόςκετα τον εργοδότθ, φςτερα από
ςχετικι ανάλυςθ και ζγκριςθ τθσ προκφπτουςασ δαπάνθσ.
Ετιςιο Πρόγραμμα
Περιοδικοφ Ελζγχου και υντθριςεωσ UPS
1.

Σο ετήςιο πρόγραμμα Περιοδικοφ ελζγχου και ςυντηρήςεωσ UPS, περιλαμβάνει 2
επιςκζψεισ τον χρόνο για ζνα (1) ζτοσ :

1.1 Εξαμθνιαία επίςκεψθ τεχνικοφ μασ για το Περιοδικό Οπτικό Ζλεγχο του UPS
(1Ο/εξάμθνο)
1.2. Ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του UPS (γενικι διακοπι ρεφματοσ, 2Ο εξάμθνο)
1.3. Μετά από κάκε επίςκεψθ κα υποβάλλεται υπόμνθμα ςχετικά με τισ εργαςίεσ που
ζγιναν, τισ εκάςτοτε παρατθριςεισ που διαπιςτωκικαν, κακϊσ και τισ προτάςεισ
μασ για τθν καλφτερθ και αςφαλζςτερθ λειτουργία του UPS.
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2. EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
Κατά τθν εξαμθνιαία ςυντιρθςθ κα γίνονται οι παρακάτω εργαςίεσ:
 Οπτικόσ ζλεγχοσ UPS
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρων
 Ζλεγχοσ τάςθσ ειςόδου L1, L2, L3, N (V AC)
 Ζλεγχοσ ρεφματοσ ειςόδου L1, L2, L3, N (A)
 Ζλεγχοσ τάςθσ εξόδου L1, L2, L3, N (V AC)
 Ζλεγχοσ ρεφματοσ εξόδου L1, L2, L3, N (A)
 Ζλεγχοσ ιςοκατανομισ φορτίων φάςεων
 Ζλεγχοσ ςυχνότθτασ εξόδου
 Ζλεγχοσ των test points
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ ενδεικτικϊν λυχνιϊν και alarm
 Οπτικόσ ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν
 Ζλεγχοσ τάςθσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν (V DC)
 Ζλεγχοσ ρεφματοσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν (Α)
 Οπτικόσ ζλεγχοσ ςυςτιματοσ γείωςθσ
 Κάκε ζλεγχο που προβλζπει ο καταςκευαςτισ
 Κακαριςμόσ

3. ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ
Κατά τθν ετιςια ςυντιρθςθ κα εκτελοφνται οι εργαςίεσ τθσ εξάμθνθσ ςυντιρθςθσ
κακϊσ και :
 Δοκιμι διακοπισ τάςθσ ΔΕΘ
 Εκφόρτιςθ ςυςςωρευτϊν και επαναφόρτιςθ
 Ζλεγχοσ μεταγωγισ από UPS ςε BY PASS και αντίςτροφα
 Σελικι τάςθ εκφόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν (V DC)
 Ζλεγχοσ ςυνδζςεων καλωδίων και ςφίξιμο ςθμείων ςφνδεςθσ
 Ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ διακοπτϊν
 Ζλεγχοσ φίλτρου εξόδου
 Ζλεγχοσ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων και control
 Ζλεγχοσ πλακετϊν
 Ζλεγχοσ πυκνωτϊν
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 Ζλεγχοσ καλωδίων τροφοδοςίασ και αναχωριςεων
 Ζλεγχοσ και δοκιμι ςυςτιματοσ γείωςθσ
 Κακαριςμόσ χϊρου

4. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
 Για τθν επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ, τθν ςυντιρθςθ, τθν τυχόν αποκατάςταςθ
βλαβϊν και αντικατάςταςθ οργάνων, διακοπτϊν και λοιπϊν ςτοιχείων των
UPS χρθςιμοποιοφνται ειδικοί πεπειραμζνοι θλεκτροτεχνίτεσ.
 Εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ που απαιτοφν διακοπι του ρεφματοσ κα
γίνονται είτε τισ κακθμερινζσ, εκτόσ όμωσ των ωρϊν λειτουργίασ των
γραφείων και καταςτθμάτων, είτε άββατο ι Κυριακι, φςτερα από
ςυνεννόθςθ με τον υπεφκυνο του εργοδότθ, χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ.
 ε περίπτωςθ βλάβθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του UPS ο ςυντθρθτισ
υποχρεοφται διά των ςυνεργείων του ςτθν άμεςθ επζμβαςθ, για τθν
αποκατάςταςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων του UPS.
 Εάν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ απαιτθκοφν επιπλζον εργαςία και
υλικά για επιςκευι ι αντικατάςταςθ κάποιου ςτοιχείου του
εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ τότε θ δαπάνθ τθσ πρόςκετθσ εργαςίασ
και των ανταλλακτικϊν κα βαρφνει πρόςκετα τον εργοδότθ, φςτερα
από ςχετικι ανάλυςθ και ζγκριςθ τθσ προκφπτουςασ δαπάνθσ.
 Θ επιςκευι ι αντικατάςταςθ εφαρμόηεται όταν θ λειτουργία του
μθχανιματοσ είναι προβλθματικι, ζχει προςδιοριςκεί θ κατάςταςι
του και ζχουν επιςθμανκεί οι αιτίεσ. Θ επιςκευαςτικι ςυντιρθςθ
γίνεται βάςει προγράμματοσ και ςκοπό ζχει να επαναφζρει το
μθχάνθμα ςε ςωςτι λειτουργία.
 Μετά το πζρασ των επιςκζψεων θα παραδίδεται το αντίςτοιχο δελτίο
ςυντήρηςησ.
O ΔΙΟΙΚΘΣΘ
ΓΝΑ «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»
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