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ΘΕΜΑ :  Άπαξ ετήςια ςυντήρηςη Τποςταθμοφ Μζςησ Σάςησ και Γενικϊν Πεδίων 
Χαμηλήσ Σάςησ κτιρίου «Γ. Γεννηματάσ» 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θ ςυντιρθςθ του υποςτακμοφ του κτιρίου «Γ. Γεννθματάσ» του Γ. Ν. Πατρϊν να περιλαμβάνει τθ 
ςυντιρθςθ των ακολοφκων: 

- Κυψζλεσ μζςθσ τάςθσ:  

 Ζνα (1) Πεδίο Ειςόδου ΔΕΘ,  

 Δφο (2) Πεδία αναχϊρθςθσ/προςταςίασ Μ/Σ 

- Δφο (2) Μεταςχθματιςτζσ Μζςθσ Τάςθσ 15-20KV/400V Ελαίου 1000KVA 

- Γενικά Πεδία Χαμθλισ Τάςθσ: Οκτϊ (8) Πεδία τροφοδοτοφμενα είτε από ΔΕΘ είτε από ΔΕΘ/ΘΗ και 
πζντε (5) επιπλζον πίνακεσ, κακϊσ και του πίνακα μεταγωγισ ΔΕΘ/ΘΗ. 

- Δφο (2) Συςτιματα Διόρκωςθσ Συντελεςτι Ιςχφοσ 

 

Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ 

Να πραγματοποιθκεί θ ςυντιρθςθ των κυψελϊν μζςθσ τάςθσ για τα πεδία ειςόδου και προςταςίασ ςτα 
οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιςτον οι ακόλουκεσ εργαςίεσ: 

- Θερμογραφικόσ ζλεγχοσ  

- Μζτρθςθ μονϊςεων καλωδίων Μ.Τ. 

- Κακαριςμόσ πινάκων και περιβάλλοντα χϊρου. Γενικόσ κακαριςμόσ του εςωτερικοφ των πινάκων. 

- Ζλεγχοσ ζδραςθσ πίνακα 

- Ζλεγχοσ γειϊςεων πίνακα 

- Ζλεγχοσ μονϊςεων πινάκων  

- Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων πινάκων. Αν κατά την δοκιμή των ακροκιβωτίων, κριθεί απαραίτητη η 
αντικατάςταςη κάποιου ή κάποιων από αυτά, να αντικαταςταθοφν επί τόπου από τον Ανάδοχο με 
υλικά που θα ζχει ςτη διάθεςή του και η επιπλζον χρζωςη θα είναι η προςυμφωνημζνη με βάςη 
την οικονομική προςφορά του Αναδόχου. 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των μονωτιρων.  

- Ζλεγχοσ των ηυγϊν και ςυςφίξεισ 

- Συςφίξεισ κοχλιϊν – λίπανςθ ςυνδζςμων 

- Ζλεγχοσ διατάξεων μζτρθςθσ και ενδεικτικϊν λυχνιϊν: αμπερομζτρων, βολτομζτρων, 
μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ, τάςεωσ και ενδεικτικϊν λυχνιϊν 

- Συντιρθςθ και ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ οργάνων λειτουργίασ, διακοπισ και προςταςίασ:  
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 Αποηευκτϊν,  

 αςφαλειϊν,  

 γειωτϊν,  

 αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ ςυμπεριλαμβανομζνου του μθχανιςμοφ για τθν τάνυςθ των 
ελατθρίων,  

 βοθκθτικϊν επαφϊν, πθνίων απόηευξθσ, θλεκτρονόμων δευτερογενοφσ προςταςίασ θλεκτρονικοφ 
τφπου με ψθφιακζσ ενδείξεισ τφπου ASEARACID.  

Οι ανωτζρω ςυντθριςεισ-ζλεγχοι περιλαμβάνουν: 

 Κακαριςμό, λίπανςθ μεταλλικϊν μερϊν, ζλεγχοσ μονωτικοφ ελαίου και ςυμπλιρωςθ όπου απαιτείται 
και ζλεγχο καλισ λειτουργίασ αποηευκτϊν, γειωτϊν και διακοπτϊν 

 Ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ 

 Ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργία των μθχανιςμϊν οπλιςμοφ των διακοπτϊν 

 Ζλεγχο τθσ ςωςτισ λειτουργίασ των μανδαλϊςεων κυρϊν πεδίων διακοπτϊν μζςθσ τάςθσ 

 Ζλεγχο και ςυντιρθςθ επαφϊν (διακοπτϊν, αςφαλειϊν) 

 Ζλεγχο πθνίων εργαςίασ διακοπτϊν 

 Ζλεγχοσ των ηυγϊν και ςυςφίξεισ  

 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ βοθκθτικϊν κυκλωμάτων 

Επιπλζον, να γίνει αντικατάςταςθ των εννζα (9) επαναφορτιηόμενων ςυςςωρευτϊν οξζοσ μολφβδου ςτο 
ςφςτθμα ανορκωτικισ διάταξθσ του ςυςτιματοσ παροχισ ιςχφοσ ςε βοθκθτικά κυκλϊματα του 
Υποςτακμοφ. Οι ςυςςωρευτζσ αυτοί να είναι κλειςτοφ τφπου 12V 7.2ΑΘ με ακροδζκτεσ clips Τ1 με 
διαφορετικό χρϊμα για τον κετικό και τον αρνθτικό ακροδζκτθ, διαςτάςεων περίπου 150mm x 65mm x 

95mm με πιςτοποίθςθ CE. Οι παλαιοί ςυςςωρευτζσ να απομακρυνκοφν από τον Ανάδοχο για τθν 
περιβαλλοντικι τουσ διαχείριςθ. 

 

Μεταςχθματιςτζσ Μζςθσ Τάςθσ 

Θ ςυντιρθςθ των δφο (2) Μ/Σ Μζςθσ Τάςθσ 20KV/400V ελαίου 1000KVA περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ 
ακόλουκεσ εργαςίεσ για ζκαςτο: 

- Κακαριςμόσ χϊρου 

- Ζλεγχοσ διαρροισ και ςτάκμθσ ελαίου Μ/Σ 

- Αναςφςταςθ - αφφγρανςθ ελαίου Μ/Σ (500 kgr) για τθν ανφψωςθ του επιπζδου τθσ διθλεκτρικισ του 
αντοχισ 

- Δειγματολθψία ελαίου προσ διάςπαςθ και εφρεςθ τθσ διθλεκτρικισ του αντοχισ πριν και μετά τθν 
αναςφςταςθ 

- Συμπλιρωςθ φιλτραριςμζνου ελαίου, αν απαιτείται μετά τθν αναςφςταςι του. 

- Αλλαγι του αφυγραντικοφ υλικοφ (silicagel) αναπνευςτικϊν οργάνων Μ/Σ 

- Ζλεγχοσ του ρελζ Buchholz 

- Ζλεγχοσ ακροκιβωτίων (μζτρθςθ των αποςτάςεων των άκρων horntips) 
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- Κακαριςμόσ των χϊρων, των Μ/Σ, των διακοπτϊν, των καλωδιϊςεων και ςφςφιξθ αυτϊν 

- Ζλεγχοσ αεριςμοφ και κερμοκραςίασ Μ/Σ – Θερμογραφικόσ ζλεγχοσ 

- Μζτρθςθ γειϊςεων τριγϊνου ουδζτερου κόμβου και μεταλλικϊν μερϊν (λειτουργίασ και προςταςίασ) 

- Μζτρθςθ αντίςταςθσ μονϊςεων Μ/Σ με MEGGER 

- Μζτρθςθ μονϊςεων καλωδίων μζςθσ τάςθσ 

- Μζτρθςθ ωμικϊν αντιςτάςεων Μ/Σ (Πθνίων Μ.Τ. και Χ.Τ.) 

- Μζτρθςθ λόγων μεταςχθματιςμοφ 

- Μζτρθςθ τάςεων εξόδου Μ/Σ Χ.Τ. (πολικι και φαςικι) 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ των ακροκιβωτίων των καλωδίων μζςθσ τάςθσ. Αν κατά την δοκιμή των 
ακροκιβωτίων, κριθεί απαραίτητη η αντικατάςταςη κάποιου ή κάποιων από αυτά, να 
αντικαταςταθοφν επί τόπου από τον Ανάδοχο με υλικά που θα ζχει ςτη διάθεςή του και η επιπλζον 
χρζωςη θα είναι η προςυμφωνημζνη με βάςη την οικονομική προςφορά του Αναδόχου. 

- Ζλεγχοσ και κακαριςμόσ των καλωδίων μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ ςτον χϊρο 

- Ζλεγχοσ διατάξεων προςταςίασ Μεταςχθματιςτϊν και δοκιμι ςωςτισ λειτουργίασ 

- Κακαριςμόσ εςωτερικοφ πθνίων Μ/Σ 

- Ζλεγχοσ και ςυντιρθςθ μονωτιρων του Μ/Σ. Κακαριςμόσ τθσ πορςελάνθσ των μονωτιρων (bushings). 

- Ζλεγχοσ ζδραςθσ Μ/Σ 

Γενικά Πεδία Χαμθλισ Τάςθσ 

Θ ςυντιρθςθ των οκτϊ (8) Πεδίων Χαμθλισ Τάςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα: 

- Θερμογραφικόσ ζλεγχοσ  

- Κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ και ζλεγχοσ τθσ μόνωςθσ των ηυγϊν των πινάκων, διακοπτϊν και επαφϊν 

- Ζλεγχοσ γείωςθσ πινάκων 

- Ζλεγχοσ λειτουργίασ οργάνων μετριςεων και ενδείξεων 

- Ζλεγχοσ αςφαλειοδιακοπτϊν 

- Λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν ςτουσ διακόπτεσ χαμθλισ τάςθσ 

- Ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αυτόματθσ μεταγωγισ 

- Ζλεγχοσ intertrip διακοπτϊν Χ.Τ. με τουσ διακόπτεσ τθσ Μ.Τ. 

- Ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ ςυςτιματοσ απομακρυςμζνθσ θχθτικισ και φωτεινισ ειδοποίθςθσ ςτον 
χϊρο του Τεχνικοφ Τμιματοσ ςτο υπόγειο του πολυϊροφου τμιματοσ του Κεντρικοφ Κτιρίου των  
ςυμβάντων: Trip διακόπτθ ΜΣ1, Trip διακόπτθ ΜΣ2, Βλάβθ ΜΣ1, Βλάβθ ΜΣ2, Λειτουργία Θ/Η 

 

Θ διαμόρφωςθ των οκτϊ (8) πεδίων και των πζντε (5) επιπλζον πινάκων Χαμθλισ Τάςθσ παρουςιάηεται 
ςυνοπτικά ωσ ακολοφκωσ: 

ΑΑ Πεδίου Αριθμόσ x Είδοσ εξοπλιςμοφ Παρατήρηςη 

Νο1 16x αυτόματοι διακόπτεσ (Mitsubishi Electric NF-100S: Καταναλϊςεισ 
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τζςςερισ 70/100 (80Α, 100Α, 70Α, 80Α), πζντε 60/75 (75Α, 
60Α, 73Α, 60Α, 60Α), Mitsubishi Electric NF-225S: τρείσ 
125/175 (175Α), ζνασ 100/150 (100Α), Mitsubishi Electric 

NF-400-CA: ζνασ 225/300 (300Α)) 

No2 Αυτόματοσ διακόπτθσ 3x800A, 1xβολτόμετρο 0-500V, 

μεταγωγικόσ διακόπτθσ βολτομζτρου επτά κζςεων, 
μετρθτισ ΔΕΘ, 3x αμπερόμετρο 0-800Α, 3x ενδεικτικζσ 
λυχνίεσ 

Διακόπτθσ τροφοδοςίασ πεδίων 
Θ/Η 

No3 16x αυτόματοι διακόπτεσ (Mitsubishi Electric NF-100S: 

τρείσ 40/60 (40Α), τζςςερισ 60/75 (60Α), τρείσ 70/100 

(80Α), Mitsubishi Electric NF-225S: τζςςερισ 125/175 

(125Α), ζνασ 125/175 (150Α), Mitsubishi Electric NF-400-

CA: ζνασ 225/300 (225Α)) 

Καταναλϊςεισ 

No4 1xABB Novomax G2 2000A-660V, 2x μαχαιρωτόσ 
διακόπτθσ φορτίου 3x2500A, 3x Αναλογικό αμπερόμετρο 
0-2kA-4kA με μεταςχθματιςτι ζνταςθσ 2000/5Α, 
μεταγωγικόσ διακόπτθσ αμπερομζτρου επτά κζςεων, 
πολυόργανο, 3x ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

Πεδίο Ειςόδου Μ/Σ Νο2 

Νο5 1x μαχαιρωτόσ διακόπτθσ φορτίου 4x2500A, 2x 

ςυνθμιτονόμετρο, αυτόματοσ διακόπτθσ 3x400 

Πεδίο διαςφνδεςθσ-διαχωριςμοφ 
ηυγϊν – Τροφοδοςίασ πίλαρ 

Νο6 1x ABB Novo max G2 2000A-660V, 2x μαχαιρωτόσ 
διακόπτθσ φορτίου 3x2500A, 3x Αναλογικό αμπερόμετρο 
0-2kA-4kA με μεταςχθματιςτι ζνταςθσ 2000/5Α, 
μεταγωγικόσ διακόπτθσ αμπερομζτρου επτά κζςεων, 
πολυόργανο, 3x ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

Πεδίο Ειςόδου Μ/Σ Νο1 

Νο7 Merlin Gerin C630N, 1x αναλογικό βολτόμετρο 0-500V, 3x 

αναλογικό αμπερόμετρο 0 – 800Α 

Είςοδοσ Πεδίων Θ/Η 

Νο8 5x Merlin Gerin C125N, 1x Merlin Gerin C250N, 1x Merlin 

Gerin C400N 

Πεδίο Θ/η 

Πίν. 1 Πίνακασ εξωτερικοφ φωτιςμοφ 

Πίν. 2 Πίνακασ εφεδρείασ 3ου
 ορόφου και server 

Πιν. 3 Πίνακασ εφεδρείασ φωτιςμοφ και ανελκυςτιρων 

Πιν. 4 Πίνακασ πλθροφορικισ 

Πιν. 5 Πίνακασ προςταςίασ μεταςχθματιςτϊν 

 

Συςτιματα διόρκωςθσ ςυντελεςτι ιςχφοσ 
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Θ ςυντιρθςθ των δφο (2) Συςτθμάτων Διόρκωςθσ Συντελεςτι Ιςχφοσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα 
ακόλουκα: 

- Συντιρθςθ εςωτερικοφ χϊρου πίνακα (κακαριςμόσ, ςυςφίξεισ επαφϊν) 

- Ζλεγχοσ πυκνωτϊν (μζτρθςθ χωρθτικότθτασ, ζλεγχοσ αντιςτάςεων εκφόρτιςθσ, ζλεγχοσ αςφαλειϊν)  

- Ζλεγχοσ οργάνου αυτόματθσ αντιςτάκμιςθσ τφπου ΑΒΒ RVC power factor controller. 

Επιπλζον να πραγματοποιθκεί ςε όλα τα ανωτζρω: 

- Κακαριςμόσ των χϊρων και των διατάξεων 

- Ζλεγχοσ προςτατευτικϊν μζςων αςφαλοφσ χειριςμοφ 

- Ζλεγχοσ ςυνκθκϊν χϊρων 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Ο Ανάδοχοσ να ακολουκιςει πιςτά τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου του εξοπλιςμοφ ωσ προσ το 
είδοσ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

2. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι να λάβουν γνϊςη τησ τρζχουςασ κατάςταςησ του υποςταθμοφ του κτιρίου 
«Γ. Γεννηματάσ». Επί ποινισ αποκλειςμοφ να λάβουν βεβαίωςθ από το νοςοκομείο για τθν επίςκεψι 
τουσ ςτον χϊρο. 

3. Στο κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ περιλαμβάνονται και τα μικροχλικά που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν παράδοςθ του υποςτακμοφ ςε πλιρθ και καλι λειτουργία και τθν 
εγγφθςθ πλιρουσ και καλισ λειτουργίασ ενόσ ζτουσ αναφορικά με τα υλικά που κα χρθςιμοποιιςει και 
τισ εργαςίεσ που κα παρζχει. 

5. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να προςκομίςουν αποδεικτικά ότι διακζτουν άρτια εκπαιδευμζνο 
προςωπικό, κατάλλθλο εξοπλιςμό για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ από τθν τεχνικι περιγραφι εργαςίεσ και 
πρόςφατθ εμπειρία ςε παρόμοια ζργα ςε νοςθλευτικό ίδρυμα. Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να 
προςκομίςουν τουλάχιςτον δφο (2) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ παρόμοιων ζργων ςε Υποςτακμοφσ 
ιςχφοσ μεγαλφτερθσ των 100 KVA, που να περιζχουν ςυςτιματα αυτόματθσ μεταγωγισ μεταξφ των 
Μεταςχθματιςτϊν και των Θ/Η ςε εφεδρικι λειτουργία. Του προςωπικοφ του Αναδόχου κα προΐςταται 
Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ – Θλεκτρολόγοσ ι προςωπικό με τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ αςκιςεωσ 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ υποςτακμοφ Μζςθσ Τάςθσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν κατά Νόμο ευκφνθ για τθν 
καλι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων. Να διακζτει επί ποινι αποκλειςμοφ κατάλλθλο και 
εκπαιδευμζνο προςωπικό με τισ αντίςτοιχεσ άδειεσ ΣΤϋ ειδικότθτασ (Στακμϊν – Υποςτακμϊν), οι 
οποίεσ να κατατεκοφν ςτο νοςοκομείο πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 

6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν προςφορά των υλικϊν και εργαςιϊν ςυντιρθςθσ να κατακζςει 
κατάλογο με οικονομικι προςφορά για τα πάςθσ φφςεωσ υλικά που ενδεχομζνωσ να χρθςιμοποιιςει 
κατόπιν προφορικισ εντολισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ κατά τθν διαδικαςία τθσ ςυντιρθςθσ και κα 
χρεωκοφν επιπλζον. 

 

Στθν προςφορά του Αναδόχου να αναλφονται τα κόςτθ τουλάχιςτον ωσ ακολοφκωσ: 

Α/Α Περιγραφι Κόςτοσ προ ΦΠΑ Κόςτοσ με ΦΠΑ 
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1 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ (ςυμπεριλαμβάνεται θ 
αναςφςταςθ ελαίου 2 Μ/Σ 500kg ζκαςτοσ και θ 
αντικατάςταςθ των ςυςςωρευτϊν των διατάξεων 
προςταςίασ) 

  

2 Υλικά Μζςθσ Τάςθσ για τθν επιςκευι-ςυντιρθςθ   

3 Υλικά Χαμθλισ Τάςθσ για τθν επιςκευι-

ςυντιρθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ςυςςωρευτϊν των διατάξεων προςταςίασ) 

  

4 Εργαςίεσ αντικατάςταςθσ ακροκιβωτίων Μζςθσ 
Τάςθσ (αν απαιτθκεί) 

  

5 Ακροκιβϊτια Μζςθσ Τάςθσ (αν απαιτθκεί)   

 

7. Οι εργαςίεσ αυτζσ να πραγματοποιθκοφν ςε χρονικό διάςτθμα προςυμφωνθμζνο με τθν Τεχνικι 
Υπθρεςία του νοςοκομείου και υποχρεωτικά με τθν παρουςία προςωπικοφ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Οι 
εργαςίεσ που περιλαμβάνουν διακοπι ρεφματοσ ςτο κτίριο του υπό ςυντιρθςθ υποςτακμοφ μποροφν 
να πραγματοποιθκοφν μόνο ημζρα άββατο. Οι εργαςίεσ αυτζσ να πραγματοποιθκοφν ςυνεχόμενα 
και να ολοκλθρωκοφν το ςυντομότερο δυνατόν εντόσ τθσ ίδιασ θμζρασ. 

8. Ο Ανάδοχοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν για τθν 
αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, τθν προςταςία των εργαηόμενων τθσ εταιρίασ και του προςωπικοφ τθσ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ. Όλα τα απαιτοφμενα μζτρα ατομικισ προςταςίασ που απαιτοφνται για τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν (κοντάρι γείωςθσ, μονωτικά γάντια, κλπ.) κα παρζχονται από τον Ανάδοχο. 

9. Ο Ανάδοχοσ να υλοποιιςει τισ εργαςίεσ με δικά του εργαλεία και μζςα, τα οποία να είναι ςε καλι 
κατάςταςθ ϊςτε να μθ δθμιουργοφν κινδφνουσ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι ςε 
τρίτουσ ι φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ. Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απαγορεφςει τθ χρθςιμοποίθςθ 
από τον Ανάδοχο εργαλείων και μζςων τα οποία δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, χωρίσ από 
τον λόγο αυτό να γεννάται οιαδιποτε απαίτθςθ του Αναδόχου ζναντι του Νοςοκομείου. Στα ανωτζρω 
εργαλεία περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα εξισ:   

 Συςκευζσ και όργανα για πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ ι δοκιμζσ, μετριςεισ θλεκτρικϊν, 
θλεκτρονικϊν εγκαταςτάςεων  

 Συςκευζσ ανάλυςθσ και καταγραφισ των θλεκτρικϊν μεγεκϊν 

 Θερμικι κάμερα 

 Όργανο μζτρθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ των πυκνωτϊν 

 Όργανα μζτρθςθσ μόνωςθσ 

 Όργανο μζτρθςθσ γειϊςεων 

 Όργανο διαδοχισ των φάςεων ςτθ Μζςθ και Χαμθλι Τάςθ 

 Όργανο μζτρθςθσ λόγου μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ, εντάςεωσ, τάςεωσ 

 Όργανο μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ των τυλιγμάτων των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 

 Δοκιμαςτικά Μζςθσ Τάςθσ 
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 Γειωτζσ, εκκενωτζσ κατάλλθλοι για τθ Μζςθ Τάςθ κ.λ.π. 

 Συςκευζσ λίπανςθσ πάςθσ φφςεωσ μθχανθμάτων 

 Εργαλεία και λοιπά είδθ για πάςθσ φφςεωσ κακαριςμοφσ των εγκαταςτάςεων και των χϊρων 
αυτϊν   

 

Οι ςυμμετζχοντεσ να κατακζςουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι τουλάχιςτον τα παρακάτω όργανα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τισ εργαςίεσ κα διακζτουν εν ιςχφ πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ τα οποία κα 
κατατεκοφν ςτθν Τεχνικι Υπθρεςία του νοςοκομείου πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν: 

- Συςκευζσ και όργανα για πάςθσ φφςεωσ ελζγχουσ ι δοκιμζσ, μετριςεισ θλεκτρικϊν θλεκτρονικϊν 
εγκαταςτάςεων (π.χ. πολφμετρα, megger)   

- Όργανο μζτρθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ των πυκνωτϊν 

- Όργανο μζτρθςθσ γειϊςεων, Όργανο μζτρθςθσ λόγου μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ, εντάςεωσ, τάςεωσ, 
Όργανο μζτρθςθσ τθσ αντίςταςθσ των τυλιγμάτων των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 

Το νοςοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρζψει ςτον Ανάδοχο την ζναρξη των εργαςιϊν και να 
τον κηρφξει ζκπτωτο, χωρίσ καμία αξίωςη από τον Ανάδοχο, αν δεν παρζχει ςτο Σεχνικό Σμήμα του 
νοςοκομείου α) τα απαιτοφμενα πιςτοποιητικά διακρίβωςησ για τα ανωτζρω όργανα και β) τισ άδειεσ 
αςκήςεωσ επαγγζλματοσ του προςωπικοφ που θα εργαςτεί ςτο αντικείμενο. 

10. Μετά το πζρασ των εργαςιϊν να παραδοκοφν ςτο νοςοκομείο: 

  δελτίο εργαςιϊν και πίνακασ υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν 

 αναλυτικι κατάςταςθ των μετριςεων που απαιτοφνται από τθν τεχνικι περιγραφι 

 οικονομικοτεχνικι προςφορά για οποιεςδιποτε βελτιϊςεισ απαιτοφνται ι προτείνονται 

 

Συνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ υλικϊν: Τετρακόςια ευρϊ (400€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Συνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ εργαςιϊν: Δφο χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (2.600€)ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ  

Συνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ: Τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (3.000€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

 

 


