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                Αθήνα  :      3 - 3 - 2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αρίθµ. Πρωτ: 62410 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ . 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  

                          :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

Πληροφορίες :  Κ.Καµπίτσης  

Ταχ. ∆/νση :Μάρνη 22, 10433 ,Αθήνα                          

Τηλ:  2105217374  

Fax:  2105217407  

    

            

                           

   

 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την 

«Συντήρηση των UPS, στο κτίριο της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 και στο κτίριο της 

οδού Κολοκοτρώνη 4 καθώς και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), στο κτίριο της οδού 

Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε», προϋπολογισθείσας δαπάνης 

3.340,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

                     

 Σας γνωρίζουµε ότι, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο 

Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 

(ΦΕΚ.58Α/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την 

υποβολή  προσφοράς σε κλειστό φάκελο, για την συντήρηση των UPS, στο κτίριο της οδού Παλαιών 

Πατρών Γερµανού 3-5 και στο κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 4 καθώς και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

(Η/Ζ), στο κτίριο της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε., 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.340,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. 

 

Το Ε.Τ.Α.Α. έχοντας υπόψη του: 

1. Το Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ.112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“πρόγραµµα διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

2.  Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

3. Την υπ’ αρ. 188/20-2-2015 & 191/25-2-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 

12806&12807/25-02-2015 και Α∆Α: 78Σ5ΟΡΕ1-935 & 7ΖΤ2ΟΡΕ1-ΨΗΛ, συνολικού ποσού  4.108,20€ 

συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 23% για την συντήρηση των UPS, στο κτίριο της οδού Παλαιών Πατρών 

Γερµανού 3-5 και στο κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 4 καθώς και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), 

στο κτίριο της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε., σε βάρος της 

πίστωσης του  ΚΑΕ:0863 οικον. Έτους 2015, του προϋπολογισµού εξόδων ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε. 

4. Την υπ’ αριθ.  15REQ002598853 2015-02-26 ενηµέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
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5. Την απόφαση της 331
ης

 συνεδρίασης της 5-2-2015 του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α., θέµα 14
ο
 (Α∆Α:ΩΒΛ∆ΟΡΕ1-

ΟΨΨ). 

 

Προσκαλεί  τους ενδιαφερόµενους, που ασχολούνται µε τεχνικό αντικείµενο συντήρηση UPS και 

συντήρηση Η/Ζ, συναφές µε το περιγραφόµενο  στο “ΚΕΦ. 2 :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” της 

παρούσας πρόσκλησης,  να υποβάλλουν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο την οικονοµική προσφορά τους. Ο 

φάκελος θα  φέρει τον τίτλο  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  για «συντήρηση των UPS, στο κτίριο της οδού Παλαιών 

Πατρών Γερµανού 3-5 και στο κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 4 καθώς και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

(Η/Ζ), στο κτίριο της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.340,00€ πλέον Φ.Π.Α.23%» και  την ένδειξη “Υπόψη ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΑ”   και πρέπει να υποβληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο των Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μάρνη 22 Τ.Κ. 10433 Αθήνα, 2ος όροφος, έως και  την  Πέµπτη  12 Μαρτίου 2015 

(ηµεροµηνία πρωτοκόλλου) και ώρα 10:00 µ.µ.   

 

Ο φάκελος θα περιέχει το συνηµµένο “ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” (ακολουθεί στο τέλος της 

παρούσας  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος)   συµπληρωµένο,  υπογεγραµµένο  και σφραγισµένο . 

 

Οι φάκελοι θα ανοιχθούν στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Ε.Τ.Α.Α. στον ηµιώροφο της οδού Μάρνη 22 

Αθήνα,  την Πέµπτη 12/3/2015 και ώρα 10:30, όπου µπορεί να παρευρεθεί όποιος εξ αυτών που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον  το επιθυµεί.  

Η ανάθεση θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή προσφοράς.  

 

 

ΚΕΦ. 1 : ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

• Με τη συµπλήρωση και υποβολή  της προσφοράς, θεωρείται δεδοµένο ότι ο προσφέρων απέκτησε 

πλήρη γνώση του έργου, έχει επισκεφθεί τα κτίρια στα οποία θα γίνουν οι εργασίες και αποδέχεται 

πλήρως του όρους της παρούσας πρόσκλησης.   

• ∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να υποβάλουν προσφορά για µέρος µόνο της 

ζητούµενης υπηρεσίας. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο µόνο της προκηρυχθείσας 

υπηρεσίας. 

• Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και 

προϋποθέσεις 

• Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιµή σε ευρώ (€) ολογράφως και αριθµητικώς, 

περιλαµβάνοντας το σύνολο των επιβαρύνσεων, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Αν 

δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α. χωριστά στην προσφορά, θα θεωρείται ότι αυτός περιλαµβάνεται στην 

προσφερόµενη τιµή. 

• Η προσφορά θα αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίµηµα. Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα θα περιλαµβάνεται το 

σύνολο εργασιών για την ολοκλήρωσή του έργου,  έστω κι αν κάτι δεν αναφέρεται ρητά στην τεχνική 

περιγραφή. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται οποιαδήποτε µικρούλικα απαιτηθούν για την 

ολοκλήρωση του έργου - ετήσια συντήρηση .          

• Η πληρωµή θα  γίνει  µετά την ολοκλήρωση των εργασιών - συντήρησης , κατόπιν προσκόµισης  

σχετικού   τιµολογίου στο οποίο θα περιλαµβάνονται  όλες οι νόµιµες κρατήσεις  ως εξής: 

 
� Κράτηση 0,10 % υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ3 ν.4013/2011 

(Α.204) & άρθρο 61 ν.4146/2013 (Α.90)). 
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� τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
� 8% παρακράτηση φόρου προµηθευτών (επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων και µετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ),  

� Κάθε άλλη  κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών 

και µετά τον  σχετικό έλεγχο των αρµοδίων υπηρεσιών του Ταµείου .  

 

• Τo τιµολόγιο  θα εκδοθεί  στα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.∆.Ε. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.∆.∆. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4, 10561 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ. 998146384, ∆.Ο.Υ. ∆΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

• Ο προσφέρων στην προσφορά του θα καταθέσει και  

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

θα αναφέρονται: 

> τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

> ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

> ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου, ούτε έχει αποκλειστεί από 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου για οποιοδήποτε λόγο 

> ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελµατικά µεταφορικά µέσα και εργαλεία µε βάση τις 

κανονισµούς για τη πραγµατοποίηση του έργου. 

> ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, εργαλεία, 

µεταφορικά µέσα κ.λ.π.) για την πραγµατοποίηση του έργου. 

 

Β) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

 

ΚΕΦ. 2 : ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

            Γενικά 

            Στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 και της οδού Κολοκοτρώνη 4, 

βρίσκονται τα UPS των κτιρίων, τύπου SOCOMEC 120KVA και AEG PROTECT 2.33 40KVA αντίστοιχα, στα 

οποία απαιτείται να γίνεται ετήσια προληπτική συντήρηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α) της 

παρακάτω τεχνικής περιγραφής.  

 Επίσης στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 βρίσκεται το 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) του κτιρίου, τύπου AG232DS , µε κινητήρα P086TI στο οποίο απαιτείται να 

γίνεται ετήσια προληπτική συντήρηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β) της παρακάτω τεχνικής 

περιγραφής. 

 Τεχνική Περιγραφή 
  

Α)UPS (Uninterruptible power supply) - (Σύστηµα Αδιάλειπτης παροχής ενέργειας) 

Η προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των UPS περιλαµβάνει: 

 

Περιοδικό γενικό λειτουργικό έλεγχο σε όλο τον εξοπλισµό των UPS (ανορθωτής, µετατροπέας, ψηφιακός 

µικροεπεξεργαστής, συσσωρευτές, κτλ) για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας και µέγιστης ετοιµότητάς 

τους. 
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Πραγµατοποίηση της ετήσιας προληπτικής συντήρησης (Service) των UPS µε γνήσια ανταλλακτικά, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, για τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση. 

Υποστήριξη 24 ώρες x 7 ηµέρες την εβδοµάδα µέσω  τηλεφώνου. Άµεση διαθεσιµότητα τεχνικού για 

επίσκεψη στο κτίριο σε περίπτωση βλάβης (ανταπόκριση εντός 8 ωρών). 

Στο ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνονται 4 επισκέψεις ανά έτος µε τις εργασίες του αναφέρονται 

παρακάτω, καθώς και διαθεσιµότητα τεχνικού προσωπικού 24 ώρες Χ 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 

 

Κατά την διάρκεια της προληπτικής συντήρησης των UPS θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 
Οπτικός έλεγχος του UPS και των συσσωρευτών 
Οπτικός έλεγχος του UPS 

 Έλεγχος συσσωρευτών για ραγίσµατα, παραµορφώσεις, κατεστραµµένους συνδετήρες, τυχόν διαρροές 

 
Οπτικός έλεγχος γειώσεων συστήµατος 

Οπτικός έλεγχος λειτουργίας ανεµιστήρων ψύξης 

Ηλεκτρικός έλεγχος και µετρήσεις 
Έλεγχος τάσης εισόδου L1 (L2, L3) N 

Έλεγχος τάσης εξόδου L1 (L2, L3) N 

Έλεγχος ρεύµατος εισόδου L1 (L2, L3) N 

Έλεγχος ρεύµατος εξόδου L1 (L2, L3) N 

Έλεγχος συχνότητας εξόδου 

 

Έλεγχος ισοκατανοµής φορτίων ανά φάση και προτάσεις αλλαγών 

Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm 

Βαθµονόµηση (calibration) και έλεγχος των threshold points 

Έλεγχος συστήµατος µεταγωγής από UPS σε By-pass και έλεγχος λειτουργίας διακοπτών του 

συστήµατος 

∆οκιµή διακοπής της τάσης της ∆.Ε.Η. 

Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών 

Έλεγχος συστήµατος µεταγωγής από UPS σε By-pass 
 

Έλεγχος και καταγραφή ιστορικού Alarm   

Ενηµέρωση του software (αν είναι διαθέσιµη νέα έκδοση) 

Έλεγχος χώρου για σωστό αερισµό, αποδεκτά επίπεδα υγρασίας και θερµοκρασίας -Προτάσεις 

βελτίωσης 

Έλεγχος συνδέσεων και συσφίξεις συνδέσεων µεταξύ των στοιχείων καθώς και των καλωδίων AC 

εισόδου και εξόδου 

Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιµο καλωδίων AC εισόδου και εξόδου 

Συσφίξεις των συνδέσεων µεταξύ στοιχείων µε χρήση δυναµόκλειδου 

 

Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και καρτών ελέγχου συστήµατος UPS 

Βαθµονόµηση (Calibration) των ενδείξεων του συστήµατος 

Σταδιακό κλείσιµο κάθε συστήµατος UPS (οπτικός έλεγχος, καθαρισµός και δοκιµές λειτουργίας) 
Ο οπτικός έλεγχος θα περιλαµβάνει την κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών, τυχόν display και ακροδεκτών 

Ο καθαρισµός θα γίνεται αφού ανοίξουν τα καλύµµατα (όπου αυτά υπάρχουν), µε χρήση συσκευής 

αναρρόφησης αέρα (σκούπα) 

 

Καθαρισµός µπαταριών από σκόνη και υπολείµµατα ηλεκτρολύτη 

Μέτρηση πυκνότητας ηλεκτρολύτη & πλήρωση απιονισµένου νερού (µπαταρίες Ni-Cd) 
Απενεργοποίηση συσσωρευτών NiCd και πλήρωση απιονισµένου νερού στα επίπεδα που ορίζεται από τον 

κατασκευαστή και επανενεργοποίηση της συστοιχίας  

Μέτρηση πυκνότητας ηλεκτρολύτη  

 

Έλεγχος της καλής λειτουργίας των συσσωρευτών µέσω ελεγχόµενης αποφόρτισης 

Αποφόρτιση συσσωρευτών και επαναφόρτιση για τάση αποκοπής µέχρι τα 1,90V/cell (VRLA) ή 1,10V/cell 

(NiCd), χρησιµοποιώντας ως φορτία τις καταναλώσεις των UPS και εξωτερικών φορτίων AC ή DC, 
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καταγράφοντας τις τιµές συναρτήσει του χρόνου αποφόρτισης, ώστε να µπορούµε να συµπεράνουµε την ορθή 

λειτουργία των συσσωρευτών. 

Καταγραφή της τάσης κάθε στοιχείου πριν την αποφόρτιση και κατά τη διάρκεια αυτής σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα 

Έλεγχος συσσωρευτών µε ειδικό όργανο πιστοποιηµένο µέτρησης αγωγιµότητας συσσωρευτή 

 
Επίσης δεν περιλαµβάνεται το κόστος έκτατης επίσκεψης - επέµβασης στο χώρο µας µε ειδοποίηση µας, για 

τυχόν βλάβη και δεν µπορεί να ξεπεράσει η χρέωση τα 120€ για δυο ώρες πλέον ΦΠΑ 23%, το κόστος 

επιπλέων ώρας δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 40€ πλέον ΦΠΑ 23%. 

 

B) H/Z (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος) 

Η προληπτική συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Η/Ζ περιλαµβάνει: 

 

Περιοδικό γενικό λειτουργικό έλεγχο σε όλο τον εξοπλισµό των Η/Ζ, για τη διασφάλιση της µέγιστης 

ετοιµότητας λειτουργίας του. 

Πραγµατοποίηση σε µία εκ των επισκέψεων της ετήσιας προληπτικής συντήρησης (Service) του η/ζ, σύµφωνα 

µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

Υποστήριξη 24 ώρες x 7 ηµέρες την εβδοµάδα µέσω  τηλεφώνου. Άµεση διαθεσιµότητα τεχνικού για 

επίσκεψη στο κτίριο σε περίπτωση βλάβης (ανταπόκριση εντός 8 ωρών). 

Στο ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης θα περιλαµβάνονται 4 επισκέψεις ανά έτος µε τις εργασίες του 

αναφέρονται παρακάτω, καθώς και διαθεσιµότητα τεχνικού προσωπικού 24 ώρες Χ 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 

καθώς και τα αναλώσιµα που αναφέρονται παρακάτω. 

 

Κατά την διάρκεια της προληπτικής συντήρησης του Η/Ζ θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες: 

 

1. Επιθεώρηση του συγκροτήµατος και του χώρου εγκατάστασης για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν 

αντικανονικές συνθήκες σε ότι αφορά, 

∆ιαρροές υγρών (ψυκτικό κινητήρα, λάδια, καύσιµα) 

∆ιαρροές καυσαερίων (από αγωγό καυσαερίων & σιγαστήρα) 

Υπερβολικούς κραδασµούς σε κινητά µέρη 

Ασυνήθιστους θορύβους κατά την λειτουργία 

Ασταθείς συνδέσεις και στηρίξεις 

Εξαερισµό του χώρου εγκατάστασης 

 

2. Αντικαταστάσεις - Καθαρισµός (όπου αυτό απαιτείται σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστού) 

µερών του συγκροτήµατος όπως, 

Στοιχείο φίλτρου αέρος κινητήρα (αντικατάσταση εάν απαιτείται) 

Στοιχεία φίλτρων λαδιού και καυσίµου κινητήρα (αντικατάσταση σε κάθε αλλαγή λαδιών) 

Λάδι λιπάνσεως κινητήρα (αντικατάσταση σύµφωνα µε τα στοιχεία του κατασκευαστού) 

Ιµάντας κινητήρα (αντικατάσταση εάν απαιτείται) 

 

3. Έλεγχος, ρυθµίσεις καθαρισµοί και αντικατάσταση (εάν απαιτείται) µερών του συγκροτήµατος 

σύµφωνα µε τον κατασκευαστή όπως, 

Υπερπληρωτής  κινητήρα 

Θερµοστάτης κινητήρα 

Ανυψωτική αντλία καυσίµου 

Αντλία ψυκτικού διαλύµατος κινητήρα 

Αντλία καυσίµου και κυβερνήτης κινητήρα 

Εναλλακτήρας κινητήρα 

Τυλίγµατα γεννήτριας και Αυτόµατος Ρυθµιστής Τάσης 

Συσσωρευτής 

Πίνακας αυτοµατισµού του Η/Ζ και ηλεκτρικές συνδέσεις 

Πίνακας αυτόµατης µεταγωγής και ηλεκτρικές συνδέσεις 

 

 

4.            Αποσυναρµολόγηση (όπου απαιτείται) για τον καθαρισµό µερών του Η/Ζ, 
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Ψυγείο κινητήρα. Συµπεριλαµβάνεται έλεγχος, συµπλήρωση ή αντικατάσταση αντιψυκτικού. 

Γενικός καθαρισµός Η/Ζ 

 

5.           Με την αποπεράτωση των εργασιών, γίνεται δοκιµαστική λειτουργία του Η/Ζ, σε κενό και µε φορτίο, 

ώστε να ελεγχθούν όλες οι παράµετροι λειτουργίας και να γίνουν διορθώσεις ή ρυθµίσεις, εάν αυτό απαιτείται, 

Ενδείξεις οργάνων AC (τάση, ένταση, συχνότητα) 

Θερµοκρασία ψυκτικού µέσου κινητήρα 

Πίεση λαδιού λίπανσης κινητήρα 

Φόρτιση συσσωρευτή 

Ενεργοποίηση όλων των κυκλωµάτων προστασίας 

Καλή λειτουργία όλων των ενδεικτικών λυχνιών 

 

Κατά την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών τηρούνται υποχρεωτικά όλα τα προβλεπόµενα στις οδηγίες 

προληπτικής συντήρησης των κατασκευαστών των µερών του Η/Ζ. 

 

Περιλαµβάνονται επίσης τα παρακάτω αναλώσιµα: 

Λιπαντικό κινητήρα 

Φίλτρο καυσίµου 

Φίλτρο λαδιού 

Το φίλτρο αέρα και το αντιψυκτικό αντικαθιστώνται κάθε 2 έτη για αυτό δεν περιλαµβάνονται στην 

συντήρηση που αφορά το πρώτο έτος. Το ιξώδες του αντιψυκτικού όµως, θα ελεγχθεί µε ειδικό όργανο κατά 

την διάρκεια της συντήρησης. 

 

Επίσης δεν περιλαµβάνεται το κόστος έκτατης επίσκεψης - επέµβασης στον χώρο µας µε ειδοποίηση µας, για 

τυχόν βλάβη H/Z που θα προκύψει και δεν µπορεί να ξεπεράσει η χρέωση τα 120€ για δυο ώρες πλέον ΦΠΑ 

23%, το κόστος επιπλέων ώρας δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 40€ πλέον ΦΠΑ 23%. 

  

ΚΕΦ. 3 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Όλες οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.    

• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης απογευµατινές ώρες 

εφόσον κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία.  

• Η σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο, θα αρχίσει µετά την λήξη της υπάρχουσας σύµβασης 

συντήρησης UPS του κτιρίου της οδού Κολοκοτρώνη 4.                

 

 

 

                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

                                                             ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : Συντήρηση των UPS, στο κτίριο της οδού Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 και στο 

κτίριο της οδού Κολοκοτρώνη 4 καθώς και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), στο κτίριο της οδού 

Παλαιών Πατρών Γερµανού 3-5 ιδιοκτησίας ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.340,00€ 

πλέον Φ.Π.Α.23%και αφού έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως τους όρους της υπ’ αριθ. 

…………………… πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλω την παρακάτω προσφορά. 

 

Στοιχεία Προσφέροντος : 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…………………………………………………………..………..…............     

Α.Φ.Μ./∆ΟΥ……………………………………………………………………………………………     

Ταχ. ∆/νση:  ………………………………………………………………….. 

Τηλ.: …………………………………………..                    

FAX:………………………………………….. 

 

 Προϋπολογισµός 

χωρίς ΦΠΑ 23% 

Προσφορά χωρίς ΦΠΑ 23% Προσφορά µε ΦΠΑ 23% 

  Αριθµητικώς 

σε € 

Ολογράφως σε € Αριθµητικώς 

σε € 

Ολογράφως σε € 

Συντήρηση 

UPS και Η/Ζ: 

3.340,00 €     

ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

 

  

• Στην τιµή προσφοράς µου περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  

 

                                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…..……….. 

                                                                                             Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                                          (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α) 

 


