ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΤΣΗΜΑΣΟ UPS ΔΗΔΕΠ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
ε ειδικό χϊρο τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Επικοινωνιϊν (ΔΗΔΕΠ) επί του
2ου ορόφου του κτιρίου του Αρχθγείου Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Α.Λ-ΕΛΑΚΣ)
επί τθσ Ακτισ Βαςιλειάδθσ ςτον Πειραιά, υπάρχει ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ
(UPS) για τθν τροφοδοςία του Κζντρου Δεδομζνων (Data Center) του Α.Λ-ΕΛΑΚΣ. Με το παρόν
Δελτίο Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν ο Φορζασ προτίκεται να προμθκευτεί ανταλλακτικά για το εν
λόγω UPS προσ αποκατάςταςθ ορκισ λειτουργίασ.
Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα UPS είναι τθσ εταιρείασ SUNLIGHT, μοντζλο PYRAMID PLUS 33120 ιςχφοσ
100KVA (αρικμόσ ςειράσ 3120N05523).
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, δφναται να πραγματοποιιςει επιτόπια επίςκεψθ ςτο χϊρο που είναι
εγκατεςτθμζνο το UPS προσ διευκρίνιςθ και παροχι κάκε πρόςκετου ςτοιχείου επί των
χαρακτθριςτικϊν του που κρίνονται ωσ αναγκαία για τθν προςφορά του.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ζξι χιλιάδων ευρϊ #6.000,00€#
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου και κα
χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό Τ.Ν.Α.Ν.Π. ζτουσ 2020.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά με μοναδικό κριτιριο προςδιοριςμοφ τθν τιμι.

IV. ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ΣΕΜΑΧΙΑ)

CPV

1

FAN FP108-EX-S1B-220V

6

42522000-1

2

FAN 230VAC W2S130AA032

2

42522000-1

3

CAPACITOR 50MF 450 V

12

31711150-9

4

CAP kendeil 2200uF 450Vdc

8

31711150-9

5

Cap snubber 3uF/1000 Vdc

6

31711150-9

6

PCB IGD3P IGBT DRIVER Rev 6

1

30237140-2

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)

6.000,00€

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των υπό προμικεια
ειδϊν του ανωτζρω πίνακα.
Σα ανωτζρω υλικά κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατά με το υφιςτάμενο ςφςτθμα UPS.
Για τα ανταλλακτικά ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ τοποκζτθςθσ - εγκατάςταςθσ
των υλικϊν και τθσ παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ UPS, αδαπάνωσ για τθν Τπθρεςία.
V. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΠΑ
Σα υπό προμικεια ανταλλακτικά κα είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα και κα φζρουν ςιμανςθ CE.
VI. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ τθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–
ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΠ Σϋ/ΑΠΤΑ που βρίςκονται ςτο κεντρικό κτίριο Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ., Ακτι
Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιάσ. Η μεταφορά και παράδοςθ των υπό
προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.
VII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΩΝ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν δεν κα ξεπερνά τουσ δφο (02) μινεσ από τθν
επομζνθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
VIII. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και θ παραλαβι των υπό προμικεια
ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ - Παραλαβισ Ειδϊν του
Τ.ΝΑ.Ν.Π. Η παραλαβι κα πραγματοποιθκεί ςε δφο φάςεισ :
α) Με τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, και
β) Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ - εγκατάςταςθσ των υλικϊν και τθσ
παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ UPS, κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ Τπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ από
τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Η.Δ.ΕΠ.) για τθν ορκι λειτουργία αυτοφ θ
οποία κα ςυνίςταται ςτουσ κάτωκι ελζγχουσ:













Ζλεγχοσ υςτθμάτων DC και ςυςςωρευτϊν
Ζλεγχοσ γειϊςεων ςυςτιματοσ
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρων ψφξθσ
Ηλεκτρικόσ ζλεγχοσ και μετριςεισ τάςθσ ρεφματοσ ειςόδου - εξόδου
Ζλεγχοσ ιςοκατανομισ φορτίων ανά φάςθ
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ενδεικτικϊν λυχνιϊν και alarm
Βακμονόμθςθ (calibration) και ζλεγχοσ των threshold points
Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ μεταγωγισ από UPS ςε By-pass & ζλεγχοσ λειτουργίασ
διακοπτϊν του ςυςτιματοσ
Ζλεγχοσ και καταγραφι ιςτορικοφ Alarm
Ζλεγχοσ χϊρου για ςωςτό αεριςμό, αποδεκτά επίπεδα υγραςίασ και κερμοκραςίασ
Ζλεγχοσ ςυνδζςεων και ςυςφίξεισ ςυνδζςεων μεταξφ των ςτοιχείων κακϊσ και των
καλωδίων AC ειςόδου και εξόδου
Ζλεγχοσ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων και καρτϊν ελζγχου ςυςτιματοσ UPS







Βακμονόμθςθ (Calibration) των ενδείξεων του ςυςτιματοσ
ταδιακό κλείςιμο κάκε ςυςτιματοσ UPS (ζλεγχοσ, κακαριςμόσ και δοκιμζσ
λειτουργίασ)
Κακαριςμόσ μπαταριϊν από ςκόνθ και υπολείμματα θλεκτρολφτθ
Μζτρθςθ πυκνότθτασ θλεκτρολφτθ & πλιρωςθ απιονιςμζνου νεροφ (μπαταρίεσ NiCd)
Ζλεγχοσ τθσ καλισ λειτουργίασ των ςυςςωρευτϊν μζςω ελεγχόμενθσ αποφόρτιςθσ.

ΙΧ. ΕΓΓΤΗΗ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ελάχιςτθσ
διάρκειασ ζξι (06) μθνϊν. Η διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ
θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ τουσ.

ΟΔΗΓΙΕ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ προςφζροντεσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα
περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ, «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και
δικαιολογθτικό και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ
από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν
οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ
όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα
κάτωκι:
-Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν
-Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ,
λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία- μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για
παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
-Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
-Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
(άνευ ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμ
βανομζνων
νομίμων

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
(άνευ
ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβαν
ομζνων νομίμων
κρατιςεων)

κρατιςεων)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται
και θ οικονομικι προςφορά.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι
αξιολόγθςθσ μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΗΔΕΠ) για τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16
(ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨
ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί
ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από
το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν
ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι
προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ
διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα
φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του
οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,
αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο
οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ

Αϋ147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του
Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ
προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουνε ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψιφιου αναδόχου και θ ανάκεςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα
¨Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

