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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
Πληρ.: Γ. Σταματόπουλος
 210. 90. 98. 475
Ε-mail: g.stamatopoulos@mindigital.gr
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ

ΥΨη∆ 12/06/2020
Α. Π.: 15367 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: «Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης του συστήματος
αδιάλειπτης παροχής ρεύματος – UPS κρίσιμων υποδομών Κέντρων Δεδομένων (D.Cs) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.»

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα προβεί σε
προμήθεια υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος – UPS
κρίσιμων υποδομών Κέντρων Δεδομένων (D.Cs) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της
Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήριξης
Χρηστών, Τμήμα Β’ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία και τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος:

Αναθέτουσα Αρχή
Αντικείμενο

CPV
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση

Διαδικασία Ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης του
συστήματος
αδιάλειπτης παροχής ρεύματος – UPS κρίσιμων
υποδομών Κέντρων Δεδομένων (D.Cs) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
50324100-3 Υπηρεσίες Συντήρησης Συστημάτων
6.500,00 ευρώ
1.560,00 ευρώ
8.060,00 ευρώ
Τακτικός Προϋπολογισμός
Φορέας 1053-202-0000000
ΑΛΕ 2420389001
Α.Π Ανάληψης 10638 ΕΞ 2020 /30-4-2020
6174 ΕΞ 2020/11-3-2020
Απευθείας Ανάθεση και ΠΝΠ 11.3.2020, ΦΕΚ 55/Α΄ για
3ήμερη προθεσμία υποβολής προσφορών
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
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Κρατήσεις

Δημοσιότητα

1. Φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.
2. 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, υπέρ
της Α.Ε.Π.Π., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3%
και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του
χαρτοσήμου,
σύμφωνα
με
την
υπ.
αριθμ.
1191/14.03.2017 Κ.Υ.Α. (Β’ 969) και τον ν. 4412/2016 (Α’
204).
3. 0,07% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% υπέρ του
χαρτοσήμου, σύμφωνα με το ν. 4013/2011( Α’ 204).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί:
α) στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΔΔ www.gsis.gr
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

➢ Στο πλαίσιο της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο
συγχρωτισμός οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση : oikonomikes@mindigital.gr, έως την Τετάρτη 17/6/2020 και ώρα 17:00,
με θέμα «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS ΤΗΣ ΓΓΠΣΔΔ»
➢ Στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης,
αναφέρονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
➢ Στις προσφορές θα πρέπει να δηλώνεται οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες.
➢ Τηλέφωνα επικοινωνίας για διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου: κ.κ. Ι. Ζέρβας
& Κ. Ζαχάκης, 210 480 3271, 2390 & 2545 email: g.zervas@gsis.gr , k.zahakis@gsis.gr.
➢ Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή).
➢ Προκειμένου για την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος που θα προκύψει είτε:
α) Υποβάλλει, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, άμεσα τα δικαιολογητικά ανάθεσης, ήτοι:
1)Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας.
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας και όλων των μελών του Δ.Σ. της
εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση αφορά στους
διαχειριστές.
3) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016.
4) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας,
και κατόπιν υπογράφεται η σύμβαση.
β) Υπογράφει τη σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1, προσκομίζοντας μόνο υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο
εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
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Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει
κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) ότι εξακολουθεί να πληροί όλες τις τεχνικές
προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα
νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας

Ιωάννα Νάστου

Κοινοποίηση:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία, θα έχουν εταιρείες οι οποίες θα πρέπει να
καταθέσουν εξαρχής με τη προσφορά τους (επί ποινή αποκλεισμού) πρόσφατη βεβαίωση από
τον κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων ότι είναι πιστοποιημένοι συνεργάτες για τη
συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τους.

Συνοπτική περιγραφή του εξοπλισμού (CPV 50324100-3 Υπηρεσίες Συντήρησης Συστημάτων)
O υπό συντήρηση εξοπλισμός περιλαμβάνει πέντε (5) UPS τύπου LIEBERT σειράς HIPULSE ισχύος
120 KVA.
Περιγραφή της συντήρησης
Ο οικονομικός φορέας θα προσφέρει κάθε τεχνική βοήθεια που θα χρειαστεί προκειμένου ο
εξοπλισμός να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Η συντήρηση (προληπτική και κατασταλτική) θα περιλαμβάνει:
1. τριμηνιαία προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων.
2. απεριόριστο αριθμό επισκέψεων που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση
ενδεχόμενης βλάβης.
3. διαθεσιμότητα τεχνικού (24 ώρες x 7 ημέρες) για τηλεφωνική υποστήριξη ή επί τόπου
επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης.
4. ανταπόκριση-αποστολή τεχνικού εντός τριών ωρών από την κλήση σε περίπτωση βλάβης.
5. διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών για την άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε
εξαρτήματος των μηχανημάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Σημείωση: Σε περίπτωση βλάβης όπου θα χρίζει αντικατάσταση κάποιο ανταλλακτικό-υλικό, θα
παραδίδεται αναλυτική τεχνική έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από οικονομική προσφορά για
την αποκατάσταση της βλάβης.
Περιγραφή εργασιών προληπτικής συντήρησης
1.
Οπτικός έλεγχος του συστήματος.
2.
Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης.
3.
Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιμο αυτών.
4.
Οπτικός έλεγχος συσσωρευτών.
5.
Έλεγχος τάσης φόρτισης συσσωρευτών (DC Bus).
6.
Έλεγχος ρεύματος φόρτισης συσσωρευτών.
7.
Έλεγχος συσσωρευτών με ειδικό όργανο μέτρησης της εσωτερικής τους αντίστασης.
8.
Έλεγχος τάσης εισόδου L1, (L2, L3),N.
9.
Έλεγχος τάσης εξόδου L1, (L2, L3),N.
10. Έλεγχος ρεύματος εισόδου L1, (L2, L3),N.
11. Έλεγχος ρεύματος εξόδου L1, (L2, L3),N.
12. Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε BY-PASS και αντίστροφα.
13. Έλεγχος ορθής λειτουργίας διακοπτών.
14. Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και control.
15. Έλεγχος των Test Points.
16. Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm.
17. Δοκιμή διακοπής της τάσης της Δ.Ε.Η.
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18.
19.

Εκφόρτιση συσσωρευτών και επαναφόρτιση.
Σύνδεση με υπολογιστή (όπου υπάρχει η δυνατότητα) και έλεγχος του ιστορικού για
σφάλματα.

Υπολογισμός Διαθεσιμότητας-ρήτρες
• Ως Σύστημα ορίζονται τα πέντε (5) UPS
• Ως βλάβη ορίζεται η αδυναμία λειτουργίας κάθε UPS λόγω αποδεδειγμένου
ελαττώματος και η οποία θα αναφέρεται στην αντίστοιχη τεχνική έκθεση, του αναδόχου
• Ο χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης UPS ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
• Η ελάχιστη αποδεκτή διαθεσιμότητα ορίζεται σε λειτουργία συστήματος τεσσάρων (4) UPS

Σε περίπτωση μη επίτευξης της ελάχιστης αποδεκτής Διαθεσιμότητας, (δηλ. βλάβη σε δύο
(2) UPS) και πέραν του χρόνου αποκατάστασης κάθε βλάβης, θα επιβάλλεται στον
Ανάδοχο, για κάθε εργάσιμη ημέρα, ρήτρα ίση με πέντε (5,00€) ΕΥΡΩ.
Οι ρήτρες θα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα
παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Η ανωτέρω ρήτρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το ποσό της
μηνιαίας συντήρησης. Αν η διαθεσιμότητα είναι ίση ή μικρότερη των δύο (2) UPS δεν
καταβάλλεται τίμημα συντήρησης για το σύστημα.
Διάρκεια Έργου: Ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης.

