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Τεχνικές Προδιαγραφές

                             

Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία
δημοσίευσης στον
Τύπο

            ΝΑΙ Χαμηλότερη τιμή 22/06/2015  
  

                                             
             

                                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η                                    
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις :
   α. Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
   β. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε 
        και  συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  
   γ. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/2014)».  
   δ. Το άρθρο 37 του N. 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
       ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων & λοιπές
       διατάξεις. (ΦΕΚ 29/Α/2015)».  
   ε. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 στ. Του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες
      διατάξεις»      
2.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5804/24-11-2014 των Υπουργών Υγείας   και   Οικονομικών, περί Έγκρισης  
      Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών έτους 2014 (ΦΕΚ 3261/Β/2014).
3.   Την Υ.Α. με αριθ. 6484/30-12-2014 του Υπουργού Υγείας , περί Ορισμού Φορέων διενέργειας για 
      την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2014 πιστώσεις 2015 (ΦΕΚ 3693/Β/2014).
4.   Την αριθ. 18149/10-3-2015 απόφαση της Α΄ Αντιπροέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας
      των εν λόγω υπηρεσιών για τις  ανάγκες του Οργανισμού.
5.  Την αριθ. 23993/3-4-2015 απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων, για 

καταβολή δαπάνης (ειδ. Φορ. 0870 ΚΑΕ 0879 αριθ. δεσμ. 10/15) ποσού 1.500,00 ευρώ σε  βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού για το έτος 2015 και  για 
καταβολή δαπάνης (ειδ. Φορ. 0870 ΚΑΕ 0879) ποσού 1.500,00 ευρώ σε  βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού για το έτος 2016.  

6.   Το με αριθ. πρωτ.41433/15-6-2015 έγγραφο του ΕΟΦ, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Ε. Π. Υ.
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      η γνωστοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών  (έγκριση αριθ. 10791/2011 απόφαση Ε.Π.Υ)
 7. Την αριθμ.  42588/ 19-6- 2015 απόφαση της Προέδρου ΕΟΦ σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου 
Διαγωνισμού  ανάθεσης  υπηρεσιών  επισκευής  και  συντήρησης  μετασχηματιστών  και 
ηλεκτροπαραγωγού    ζεύγους (cpv 50532200-5)» 

   
                                          Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ Ο  Υ  Μ  Ε

Πρόχειρο διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μετασχηματιστών 
και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (cpv 50532200-5) για ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σχετικής  σύμβασης, με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  Xαμηλότερη  Τιμή  (Χ.Τ.)  και  με 
προϋπολογισθείσα  δαπάνη  για  τις  εν  λόγω  υπηρεσίες  το  ποσό  των  τριών  χιλιάδων 
(3.000,00) € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των  κρατήσεων υπέρ τρίτων

                                            Π  Ρ  Ο Σ  Φ  Ο  Ρ  Ε  Σ

Οι προσφορές θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι  την 26/06/2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
12.00 μ.μ. στα γραφεία του ΕΟΦ (Λεωφ. Μεσογείων 284, 3ος όροφος) και θα παραληφθούν από την 
αρμόδια Επιτροπή, διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών Α΄εξαμήνου 2015 όπως συγκροτήθηκε με την 
αριθ.  101255/25-11-2014  απόφαση  του  Προέδρου  του  ΕΟΦ  και  τροποποιήθηκε  με  την  αριθ. 
29531/30-04-2015 απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ.

                                                
            ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.Οι υποψήφιοι  Προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις προσφορές τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη 
όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Προσφορές  που κατατίθενται  μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα  δεν  αποσφραγίζονται είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστέρηση  στην  άφιξη  των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε 
υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, 
θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί
Όσοι  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  αντιπρόσωπό  τους,  υποβάλλουν  μαζί  με  την  προσφορά 
παραστατικό εκπροσώπησης.
 2. Οι προσφορές  θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
     τα   κάτωθι :
     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
     Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
     Τα στοιχεία του διαγωνισμού
     Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
    Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

       α) Υποβάλλεται   υποχρεωτικά επί ποινή  απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθ. 8 του   Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε   ισχύει και θα συμπληρωθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ.Α ) ήτοι: 

                                                                                               

    Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες  
    δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ότι,  μέχρι και την ημέρα 
    υποβολής της προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή  εκκαθάριση ή 
    ειδική εκκαθάριση και επίσης,  ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης  
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     απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
    Ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση  των  όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται    
    ανεπιφύλακτα στο  σύνολό τους και χωρίς  καμία  επιφύλαξη.
    Ότι δεν έχει αποκλεισθεί από  διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο και δεν 

      έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου, σύμφωνα με το 
Π.Δ.118/2007, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους. 

     Οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με  αμετάκλητη απόφαση .
     Η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας διακήρυξης, τα 
     στοιχεία που  αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και  ακριβή.
     Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ο.Φ.,  
     ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή  της υπαναχώρησης του Ε.Ο.Φ. , 
     ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης.     
Τα  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  μέσα 
στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  Κάθε  προσφορά  θα  συντάσσεται 
σύμφωνα τις  απαιτήσεις  και  θα  συνοδεύονται  με τα σχετικά έγγραφα που αναφέρουν οι  τεχνικές 
προδιαγραφές.  Θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  έντυπο  όπου  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  την 
συμμόρφωση  ή  αναλυτικά  τυχόν  απόκλιση  σε  σχέση  με  τις  προδιαγραφές  της   συνημμένης 
κατάστασης.  Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  δεν  θα 
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 
Επιτροπή.                                                                                    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, 
τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται 
ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση 
ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις

  Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι  
προσφορές  πριν  την  έκδοση  απόφασης  κατακύρωσης.  Για  τον  σκοπό   αυτό  θα  ζητείται  από  τον 
υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά 
την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η 
προσφορά θα απορρίπτεται.

   Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
4.Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην 
    Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο.
 5.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία,
   όλες τις εργάσιμες ημέρες  από το Τμήμα Προμηθειών. (Κα Σαξιώνη τηλ. 2132040473) 
   Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται από τη 
   Διεύθυνση Διοικητικού  Τμ. Διοικ. Μέριμνας  (κος Σεραφόπουλος τηλ. 2132040370).
6. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια  τριμελή Επιτροπή  
   του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που  
   υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: 
   α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που 
   κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με 
   την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν 
   αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.
  β)Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα ,των   
 οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής που θα αποφασίσει η 
Επιτροπή.
7. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την  
    επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή 
    να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην    περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν, 
    εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.
9. Γίνονται δεκτές προσφορές του συνόλου των αναφερομένων αλλά όχι για επί μέρους εργασίες
    από τα αναφερόμενα. 
Μειοδότης είναι εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών εφόσον 
καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης.
10.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 
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     του  ΠΔ118/07).
11.Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : 
    α) Κράτηση  2 %  ,βάσει του Ν. 3580/2007
    β) Κράτηση  0,10 % βάσει του Ν.4013/2011
    Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 8%.
12. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα 
     που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με 
     φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
      Η προθεσμία  των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο το ημίσεως, 
      σε  περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας – ανάθεσης.
     Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη 
     προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή.
13. Η προσφέροντες δεσμεύονται με ετήσια προσφορά .Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται για
     ένα (1) έτος με την υπογραφή σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους που αναφέροντα 
     που  αναφέρονται στις προδιαγραφές . 
 14. Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή,
 με τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων, κατόπιν πιστοποίησης καλής εκτέλεσης αυτών από την 
αρμόδια  Δ/νση σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07.
 15.Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες  θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων  
      πληρωμής,  μετά την  οριστική ποιοτική και ποσοτική  παραλαβή τους. 
      Τα  απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35  του  Π.Δ. 118/07 .
16. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με το διαγωνισμό, 
     εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
17. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
      το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ο.Φ.
      

          

                                                                      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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         ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετασχηματιστών και ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους ΚΑΕ 0879 ( 50532200-5).

1. Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Συντήρηση του Η/Ζ ισχύος 30 KVA – 43,2 A – 50 Hz – 1500 στροφών – 231/400V , 
κατασκευής ΓΕΜΚΟ , τύπου AFI-30.
Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει ανταλλακτικά και εργασία για αλλαγή λαδιού και 
αντιψυκτικού κινητήρα , φίλτρων λαδιού, καυσίμου και αέρα , ρύθμιση βαλβίδων , ρυθμιστή 
στροφών, ιμάντων κίνησης και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις τους γενικούς ελέγχους και 
δοκιμές.
Στην προσφορά επίσης περιλαμβάνονται 2 ετήσιες επισκέψεις επανορθωτικής συντήρησης με 
κόστος υλικών μέχρι 250 ευρώ.

2. Συντήρηση Μετασχηματιστή, πεδίων και εγκατάσταση νέας συστοιχίας 
πυκνωτών.

Αντικατάσταση με νέου ενός συστήματος ρύθμισης Αέργου ισχύος με τα σχετικά ρελέ και 
τους πυκνωτές νέας τεχνολογίας.
Συντήρηση Μ/Σ AEG , 500 ΚVA , τύπου TO 5744 C , κατασκευής έτους 1989 , τάσης 
πρωτεύοντος 20.000 V και δευτερεύοντος 400 V. Θα κατατεθεί σχετική Αναφοράς και 
Τεύχος μετρήσεων.
Η συντήρηση θα περιλαμβάνει και τα  παρακάτω
 Στον χώρο Πινάκων Μέσης Τάσης.

2.1 Ελεγχο της σωστής λειτουργίας των διακοπτών μέσης Τάσης.

2.2 Ελεγχο της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των 
διακοπτών.

2.3 Ελεγχο και συντήρηση των επαφών ασφαλείας.

2.4 Ελεγχος των ζυγών και συσφίξεις.

2.5 Ελεγχος και συντήρηση των μονωτήρων.

2.6 Γενικός καθαρισμός του Πίνακα Μ.Τ.

2.7 Γενικός καθαρισμός του χώρου.

Στον χώρο Μ/Σ
2.8 Ελεγχος στάθμης λαδιού.

2.9 Ελεγχος και συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής του Μ/Σ και αντικατάσταση 
των υγροσκοπικών κρυστάλλων.

2.10 Ελεγχος σωστής λειτουργίας των προστασιών.

2.11 Ελεγχος διαρροών.

2.12 Ελεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ.

2.13 Ελεγχος και συντήρηση των μονωτήρων.
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2.14 Μέτρηση της τιμής αντίστασης μόνωσης των τυλιγμάτων.

2.15 Μέτρηση της τιμής αντίστασης μόνωσης των καλωδίων Μ.Τ.

2.16 Ελεγχος της σωστής λειτουργίας Πυκνωτών Μόνιμης Αντιστάθμισης.

2.17 Θερμογραφικός έλεγχος σημείων σύνδεσης των καλωδίων.

2.18 Δειγματοληψία ελαίου και μετρήσεις διηλεκτρικής αντοχής , περιεχομένου 
υγρασίας και βαθμού εξουδετέρωσης.

Στον χώρο Γ.Π.Χ.Τ.
2.19 Ελεγχος της κανονικής λειτουργίας όλων των διακοπτών και των βοηθητικών 

κυκλωμάτων.

2.20 Ελεγχος και συντήρηση των επαφών ασφαλείας , των ζυγών και συσφίξεις.

Ειδικές μετρήσεις.
2.21 Μέτρηση της τιμής αντίστασης γείωσης των μεταλλικών μερών.

2.22 Μέτρηση της τιμής αντίστασης γείωσης του κόμβου ουδέτερου του Μ/Σ.

Στην προσφορά επίσης περιλαμβάνεται και μία ετήσια επίσκεψη επανορθωτικής συντήρησης 
με κόστος 300 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Χολαργός 4-11-2011
                                                                 Ο συντάκτης          

                                                                         Νικόλαος Μπεχράκης
                                                                           ΠΕ Μηχανικών Α
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