ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΖΕΤΓΟΤ ΣΟΤ Λ/Χ ΛΕΡΟΤ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (01)
Ηλεκτροπαραγωγοφ Ζεφγουσ, κατάλλθλο για εξωτερικι χριςθ, με θχομονωτικό κάλυμμα και με
κατάλλθλο πίνακα αυτοματιςμοφ και μεταγωγισ φορτίων, προσ κάλυψθ των αναγκϊν του Λιμεναρχείου
Λζρου για εξαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ θλεκτροδότθςθσ του κεντρικοφ κτθρίου κατά τθ
διάρκεια των διακοπϊν ρεφματοσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο νθςί τθσ Λζρου.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των εννζα χιλιάδων ευρϊ #9.000,00€#,
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 17% και των νομίμων κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου και κα χρθματοδοτθκεί
από το Γαλάηιο Σαμείο ζτουσ 2021. Η τοποκζτθςθ, εγκατάςταςθ, αρχικι λειτουργία κακώσ και οι
περιοδικζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςαράντα οκτώ (48) μθνών από τθν παράδοςι του εξοπλιςμοφ κα
πραγματοποιθκοφν αδαπάνωσ από τον Ανάδοχο.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά.
IV. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Η προμικεια αφορά τα είδθ που περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεφγοσ (Η/Ζ) κατάλλθλο για εξωτερικι χριςθ, με θχομονωτικό κάλυμμα

Πίνακασ αυτοματιςμοφ και μεταγωγισ φορτίων (ΔΕΗ - Η/Ζ)

Εγκατάςταςθ, αρχικι λειτουργία και τεχνικι υποςτιριξθ για χρονικό διάςτθμα ςαράντα οκτϊ μθνϊν

Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά:
ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΖΕΤΓΟΤ
Εφεδρικι Παρεχόμενθ ιςχφ

22 kVa

υνεχισ Παρεχόμενθ ιςχφ

20 κVa

Ηχομονωτικό κάλυμμα

Σο θχομονωτικό κάλυμμα κα είναι ειδικισ καταςκευισ για να μειϊνει το
επίπεδο κορφβου ςτο ελάχιςτο και κα αντζχει ςτθ διάβρωςθ.

ιγαςτιρασ Εξάτμιςθσ

Παρζχεται

Σφποσ -Σάςθ

3 phase- 400 /230V

υχνότθτα (Hz)

50 Hz

Βάροσ

Ανεξάρτθτο

Διαςτάςεισ (Μικοσ Χ πλάτοσ Χ
Εώσ 2 m X 2m X 2m
φψοσ)
Καφςιμο κινθτιρα

Πετρζλαιο (DIESEL)

Ψφξθ πετρελαιοκινθτιρα

Τδρόψυκτοσ

Ρυκμιςτισ ςτροφϊν

Ηλεκτρονικόσ, μεγάλθσ ευαιςκθςίασ

Χωρθτικότθτα
καυςίμου

δεξαμενισ

Σουλάχιςτον 35 Λίτρα

φςτθμα εκκίνθςθσ

Εκκινθτιρασ 12V DC, ςυςςωρευτισ 12V DC κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ
για πζντε τουλάχιςτον αλλεπάλλθλεσ προςπάκειεσ εκκίνθςθσ, ςφςτθμα
φόρτιςθσ ςυςςωρευτι και αυτόματοσ διακόπτθσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτι.

Αςφαλιςτικζσ διατάξεισ

Κατάλλθλεσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ
βλάβθσ του πετρελαιοκινθτιρα από χαμθλι πίεςθ λαδιοφ,
υπερκζρμανςθ, υπερςτροφία.

Όργανα ελζγχου λειτουργίασ

Ωρόμετρο, ςτροφόμετρο, πίεςθ ελαίου, κερμοκραςία φδατοσ ψφξθσ,
τάςθ και ςυχνότθτα γεννιτριασ, τάςθ ςυςςωρευτι εκκίνθςθσ

Σεχνικά εγχειρίδια λειτουργίασ και
ςυντιρθςθσ πετρελαιοκινθτιρα Παρζχονται ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
και γεννιτριασ
Παρελκόμενα

ετ βαςικϊν εργαλείων για τθ διενζργεια των περιοδικϊν εργαςιϊν
ςυντιρθςθσ.

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΣΙΩΝ
Ιςχφσ

Ο πίνακασ κα είναι κατάλλθλθσ ιςχφοσ ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ
απαιτιςεισ του θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ.

Σφποσ - Σάςθ

3 phase- 400 /230V

υχνότθτα

50 Hz

Αυτόματθ
λειτουργία

–

Ο πίνακασ κα διακζτει κατάλλθλο διακόπτθ επιλογισ των παρακάτω δφο
κζςεων
 “AUTO” - τθ κζςθ αυτι το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ κα εκκινεί και
κα ςυνδζεται ςτο δίκτυο αυτόματα όταν διακοπεί θ παροχι
χειροκίνθτθ
θλεκτροδότθςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΗ. Αντίςτοιχα, όταν
αποκαταςτακεί θ θλεκτροδότθςθ από το δίκτυο τθσ ΔΕΗ το Η/Ζ κα
αποςυνδζεται από το δίκτυο και θ λειτουργία του κα παφει
αυτόματα.
 “MANUAL” – τθ κζςθ αυτι θ εκκίνθςθ του θλεκτροπαραγωγοφ
ηεφγουσ κα γίνεται χειροκίνθτα.

Παράλλθλθ λειτουργία
δίκτυο τθσ ΔΕΗ

με

το Ο πίνακασ δεν κα επιτρζπει τθν παράλλθλθ λειτουργία του
θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ με το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ τθσ ΔΕΗ.

Καταςκευι

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ και μεταγωγισ φορτίου κα είναι κατάλλθλθσ
καταςκευισ για εςωτερικι χριςθ.

Όργανα

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ ο πίνακασ κα διακζτει
όργανα ζνδειξθσ τάςεωσ, ζνταςθσ και ςυχνότθτασ του θλεκτρικοφ
ρεφματοσ για κάκε φάςθ.

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 48 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΗΝΩΝ

Εγκατάςταςθ

Η εγκατάςταςθ του θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ κα γίνει ςε κατάλλθλο ςθμείο του
αφλειου χϊρου του Λιμεναρχείου Λζρου που κα υποδειχκεί από ςτζλεχοσ του
Λιμεναρχείου.
Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ κα τοποκετθκεί ςε εςωτερικό τοίχο του Λιμεναρχείου
πλθςίον του κεντρικοφ θλεκτρικοφ πίνακα. Η απόςταςθ από το θλεκτροπαραγωγό
ηεφγοσ δεν κα ξεπερνά τα δεκαπζντε μζτρα.

Αρχικι λειτουργία

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κα πραγματοποιθκεί δοκιμαςτικι
λειτουργία κατά τθν οποία κα γίνουν τουλάχιςτον τρεισ δοκιμζσ τθσ αυτόματθσ
εκκίνθςθσ τθσ γεννιτριασ ςε περίπτωςθ διακοπισ θλεκτροδότθςθσ κακϊσ και τθσ
αυτόματθσ παφςθσ μετά τθν επαναφορά τθσ θλεκτροδότθςθσ.

Σεχνικι υποςτιριξθ

Η τεχνικι υποςτιριξθ κα περιλαμβάνει τθ διενζργεια όλων των περιοδικϊν
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ για χρονικό διάςτθμα ςαράντα οκτϊ μθνϊν από τθν
θμερομθνία παράδοςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Για τθ
διενζργεια των εν λόγω εργαςιϊν τα απαιτοφμενα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα
βαρφνουν τον ανάδοχο.

V. ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩN – ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΠΑ
Σα υπό προμικεια είδθ κα είναι καινοφργια, γνιςια, αμεταχείριςτα, αναγνωριςμζνου οίκου
καταςκευισ και κα πλθροφν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ διεκνείσ πιςτοποιιςεισ αςφάλειασ, ποιότθτασ,
καταςκευισ και καλισ λειτουργίασ που ζχουν κακιερωκεί αντιςτοίχωσ. Ειδικότερα, κα φζρουν τθν
προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, κακϊσ και τα εν ιςχφ πιςτοποιθτικά του οίκου καταςκευισ για ςυμμόρφωςθ με
τα διεκνι πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 για τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι τουσ.
VI. TΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηεται το κεντρικό κτιριο όπου ςτεγάηεται το Λιμεναρχείο
Λζρου (διεφκυνςθ: Ελλθνικοφ Ερυκροφ ταυροφ και Ναυάρχου Ιωαννίδθ, Λζροσ, Σ.Κ.: 85400). Η μεταφορά
και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ευκφνθ του ανάδοχου, όπωσ και θ
τοποκζτθςθ, εγκατάςταςθ και αρχικι λειτουργία τουσ.
VII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ, εγκατάςταςθσ και δοκιμαςτικισ λειτουργίασ δεν κα ξεπερνά τισ ςαράντα (40) θμζρεσ
από τθν επομζνθ θμζρα τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ - παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ-Παραλαβισ Ειδϊν του ΤΝΑΝΠ, με τθν ολοκλιρωςθ τοποκζτθςθσ και του δοκιμαςτικοφ
ελζγχου. το ζργο τθσ Επιτροπισ κα ςυνδράμει θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Λ/Χ Λζρου) με ζκδοςθ ςχετικισ
Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ ςτθν οποία κα πιςτοποιείται θ ορκι λειτουργία του εξοπλιςμοφ.
ΙΧ. ΕΓΓΤΗΗ
Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον είκοςι
τεςςάρων (24) 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
τρεισ (03) υποφακζλουσ, «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» , «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΗ»
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ
Προδιαγραφζσ και ςε κάκε περίπτωςθ τα κάτωκι:
- 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.
- 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 κα υπάρχει
δυνατότθτα παροχισ γνιςιων ανταλλακτικϊν και αναλϊςιμων για τα επόμενα δζκα (10) χρόνια από τθν
θμζρα τθσ παραλαβισ τουσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
- Κάκε ζγγραφο που πιςτοποιεί ότι τα προςφερόμενα είδθ φζρουν όλεσ τισ διεκνείσ πιςτοποιιςεισ
αςφάλειασ, ποιότθτασ και καταςκευισ που ζχουν κακιερωκεί αντιςτοίχωσ (CE, ISO κλπ).
Σα
προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά δφναται να γίνουν αποδεκτά είτε ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτον ν.
2690/1999 (Α’ 45) , είτε ςε απλι φωτοτυπία εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986
(Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει
προςφορά ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ, 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 ζξι (06) μινεσ).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ

ΦΠΑ

(άνευ ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
νομίμων κρατιςεων)

17%

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ (ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ και νομίμων κρατιςεων)

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρώτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ
οικονομικι προςφορά.
ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ ΜΟΝΟ του προμθκευτι ςτον
οποίο προτείνει να ανατεκεί θ προμικεια των ειδϊν. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ» των
ςυμμετεχόντων των οποίων οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι τεχνικζσ και οι οικονομικζσ προςφορζσ
απορρίφκθκαν δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
προκειμζνου να επιςτραφοφν ςτουσ προμθκευτζσ.
τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ» κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρώου, 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 Α΄147),αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ,
δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 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).
Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του ν.
4412/2016 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

