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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση της ετήσιας συντήρησης συστήματος αδιάλειπτης παροχής
ρεύματος πέντε (5) UPS, για τις ανάγκες της ΓΓΠΣ»
Το Υπούργειώο Οικονομικώών προτιώθεται να αναθεώ σει με τη διαδικασιώα της απεύθειώας αναώ θεσης της ετήσιας συντήρησης
συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος πέντε (5) UPS, για τις ανάγκες της ΓΓΠΣ, με κριτηώ ριο κατακύώ ρώσης την πλεώ ον
σύμφεώ ρούσα οικονομικηώ προσφοραώ βαώ σει τιμηώ ς.
Α. Προϋπολογισμός
Η προύϋ πολογισθειώσα ετηώ σια αξιώα τών ύπηρεσιώών σύντηώ ρησης ανεώ ρχεται σε έξι χιλιάδες ογδόντα Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α (6.080,00€). Οι δαπαώ νες τών ύπηρεσιώών ετηώ σιας σύντηώ ρησης θα βαρύώ νούν τον Τακτικοώ Προύϋ πολογισμοώ τού Υπούργειώού
Οικονομικώών, Φορεώ ας 23-150 ΚΑΕ 0869 για τα οικονομικαώ εώ τη 2018 & 2019.
Β. Αντικείμενο της συντήρησης - Περιγραφή – Όροι - Ρήτρες
Αντικειώμενο ειώναι η ετηώ σια σύντηώ ρηση σύστηώ ματος αδιαώ λειπτης παροχηώ ς ρεύώ ματος πεώ ντε (5) UPS, για τις αναώ γκες της ΓΓΠΣ, οώ πώς
περιγραώ φεται παρακαώ τώ:
Α) διαρκηώ παρακαταθηώ κη ανταλλακτικώών για την αώ μεση αντικαταώ σταση οποιούδηώ ποτε εξαρτηώ ματος τών μηχανημαώ τών για την
απροώ σκοπτη λειτούργιώα τούς.
Β) απεριοώ ριστο αριθμοώ επισκεώ ψεών πού τύχοώ ν απαιτηθούώ ν για την αποκαταώ σταση ενδεχοώ μενης βλαώ βης, η οποιώα δεν οφειώλεται σε
κακοώ χειρισμοώ , αμεώ λεια ηώ αώ λλη εξώτερικηώ αιτιώα ώς προς τα μηχανηώ ματα.
Γ) διαθεσιμοώ τητα (24 ώώρες χ 7 ημεώ ρες) για τηλεφώνικηώ ύποστηώ ριξη ηώ επιώ τοώ πού επιώσκεψη σε περιώπτώση βλαώ βης.
Δ) ανταποώ κριση εντοώ ς τριώών ώρώών αποώ την κληώ ση σε περιώπτώση βλαώ βης.
Ε) τριμηνιαιώα προγραμματισμεώ νη προληπτικηώ σύντηώ ρηση τών μηχανημαώ τών.
Σε περιώπτώση πού ο Αναώ δοχος δεν ανταποκριώνεται εώ γκαιρα στην αποκαταώ σταση βλαώ βης, θα επιβαρύώ νεται με την σχετικηώ ρηώ τρα, η
οποιώα θα αναφεώ ρεται στη Σύώ μβαση.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Οπτικοώ ς εώ λεγχος τού σύστηώ ματος.
Έλεγχος λειτούργιώας ανεμιστηώ ρών ψύώ ξης.
Έλεγχος σύνδεώ σεών και σφιώξιμο αύτώών.
Οπτικοώ ς εώ λεγχος σύσσώρεύτώών.
Έλεγχος ταώ σης φοώ ρτισης σύσσώρεύτώών (DC Bus).
Έλεγχος ρεύώ ματος φοώ ρτισης σύσσώρεύτώών.
Έλεγχος ταώ σης εισοώ δού L1, (L2, L3),N.
Έλεγχος σύσσώρεύτώών με ειδικοώ οώ ργανο μεώ τρησης της εσώτερικηώ ς τούς αντιώστασης.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Έλεγχος ταώ σης εξοώ δού L1, (L2, L3),N.
Έλεγχος ρεύώ ματος εισοώ δού L1, (L2, L3),N.
Έλεγχος ρεύώ ματος εξοώ δού L1, (L2, L3),N.
Έλεγχος μεταγώγηώ ς αποώ UPS σε BY-PASS και αντιώστροφα.
Έλεγχος ορθηώ ς λειτούργιώας διακοπτώών.
Έλεγχος ηλεκτρονικώών κύκλώμαώ τών και control.
Έλεγχος τών Test Points.
Έλεγχος λειτούργιώας ενδεικτικώών λύχνιώών και alarm.
Δοκιμηώ διακοπηώ ς της ταώ σης της Δ.Ε.Η.
Εκφοώ ρτιση σύσσώρεύτώών και επαναφοώ ρτιση.
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Γ. Κατάθεση προσφορών
 Οι προσφορεώ ς αποστεώ λλονται ηώ κατατιώθενται σε κλειστοώ σφραγισμεώ νο φαώ κελο εώ ώς και την 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα Ελλάδος 3:00 μ.μ., στο πρώτοώ κολλο της Δ/νσης Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ και Υποδομώών, Πειραιώώς & Κολώνούώ 2, Αθηώ να.
Οι προσφορεώ ς θα φεώ ρούν τα καώ τώθι στοιχειώα :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) UPS, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΓΓΠΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ……../………./2018
 Προσφορεώ ς πού πρώτοκολλούώ νται μεταώ την παραπαώ νώ ημερομηνιώα και ώώρα δεν λαμβαώ νονται ύποώ ψη.
 Καταώ την ύποβοληώ τούς οι προσφορεώ ς θα σύνοδεύώ ονται και αποώ εώ γγραφο ύποβοληώ ς για την πρώτοκοώ λλησηώ τούς.
 Οι ύποβαλλοώ μενες προσφορεώ ς ισχύώ ούν και δεσμεύώ ούν τούς προσφεώ ροντες για δύώ ο (2) μηώ νες, προθεσμιώα πού αρχιώζει αποώ την επομεώ νη
της ημερομηνιώας καταώ θεσης τών προσφορώών.
Δ. Σύνταξη προσφορών
Προσφορεώ ς γιώνονται δεκτεώ ς μοώ νο για τις ύπηρεσιώες σύντηώ ρησης πού αφοραώ το σύώ νολο τού σύστηώ ματος τών πεώ ντε (5) UPS. Η
οικονομικηώ προσφοραώ τών ύποψηφιώών αναδοώ χών θα περιλαμβαώ νει το κοώ στος μεταφοραώ ς για την αντικαταώ σταση ύλικώών εαώ ν
απαιτειώται για το διαώ στημα τών ύπηρεσιώών σύντηώ ρησης, καθώώς και τις νοώ μιμες κρατηώ σεις.
Ε. Φάκελος προσφοράς
Στο φαώ κελο της προσφοραώ ς τοποθετούώ νται η καταώ τα οριζοώ μενα στην παραώ γραφο ΣΤ Δικαιολογητικαώ σύμμετοχηώ ς, η τεχνικηώ και η
οικονομικηώ προσφοραώ τών ύποψηφιώών Οικονομικώών Φορεώ ών.
Απαγορεύώ εται η καταώ θεση ανοικτώών ηώ εναλλακτικώών προσφορώών.
ΣΤ. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ύποψηώ φιοι θα καταθεώ σούν με την προσφοραώ τούς
α. Αποώ σπασμα ποινικούώ μητρώώού
β. Ασφαλιστικηώ ενημεροώ τητα
γ. Φορολογικηώ ενημεροώ τητα
Ζ. Χρόνος έναρξης υπηρεσιών συντήρησης
Η εώ ναρξη τών ύπηρεσιώών ετηώ σιας σύντηώ ρησης θα ειώναι αποώ την ημερομηνιώα ύπογραφηώ ς της σχετικηώ ς σύώ μβασης με τον Αναώ δοχο.
Η. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρώμηώ τού Αναδοώ χού θα πραγματοποιειώται στο τεώ λος καώ θε τριμηώ νού, μεταώ την οριστικηώ παραλαβηώ τών ύπηρεσιώών σύντηώ ρησης
αποώ την αρμοώ δια επιτροπηώ παραλαβηώ ς και εφοώ σον προσκομιστούώ ν οώ λα τα απαραιώτητα δικαιολογητικαώ στην Δ/νση Οικονομικηώ ς
Διαχειώρισης.
Η πληρώμηώ της αξιώας της παρεχοώ μενης ύπηρεσιώας θα γιώνεται σε Εύρώώ, με την εώ κδοση χρηματικούώ ενταώ λματος πληρώμηώ ς, με την
προσκοώ μιση τών νομιώμών παραστατικώών και δικαιολογητικώών πού προβλεώ πονται αποώ τις ισχύώ ούσες διαταώ ξεις καταώ το χροώ νο
πληρώμηώ ς, καθώώς και καώ θε αώ λλού δικαιολογητικούώ πού τύχοώ ν ηώ θελε ζητηθειώ αποώ τις αρμοώ διες ύπηρεσιώες πού διενεργούώ ν τον εώ λεγχο και
την πληρώμηώ .
Αποώ το καθαροώ ποσοώ της αξιώας τών ύποώ προμηώ θεια ειδώών θα παρακρατηθειώ ύποχρεώτικαώ φοώ ρος εισοδηώ ματος σε ποσοστοώ 8%, καταώ τα
οριζοώ μενα στο αώ ρθρο 64 τού Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), οι προβλεποώ μενες κρατηώ σεις 0,06216% ύπεώ ρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώώς και η
κραώ τηση 0,06 ύπεώ ρ ΑΕΠΠ (Αρχηώ Εξεώ τασης Προδικαστικώών Προσφύγώών) η οποιώα επιβαρύώ νεται με το νοώ μιμο τεώ λος χαρτοσηώ μού 3% και
την επ’ αύτούώ εισφοραώ ύπεώ ρ ΟΓΑ 20% πού βαρύώ νούν την εταιρειώα.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Αναστάσιος Βιδάλης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)

Δ/νση Λειτούργιώας Οριζοώ ντιών Σύστημαώ τών, Εκτύπώώσεών, Λειτούργικηώ ς Υποστηώ ριξης & Υποστηώ ριξης Χρηστώών.

2)

Υποψηώ φιες εταιρειώες .
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