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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 2/2019
1. Η Μνίξα ΓΔΑ πξνθεξχζζεη δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε
ζπκθσλεηηθνχ, φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθαιείαο –
ππξαζθάιεηαο CIRC ζε ΓΔΑ/Γ5, ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:
α. Αληηθείκελν: Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ αζθάιεηα –
ππξαζθάιεηα ηνπ Data Center ηνπ CIRC (Computer Incidence Response Center) ηνπ
ΓΔΑ/Γ5 (CPV: 35111400-9, 51000000-9). Δηδηθφηεξα:
(1) Σκήκα Α: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ θάησζη εηδψλ:
(α) Φηάιε απνζήθεπζεο HFC-227a (FM 200) θαη δίθηπν ζσιελψζεσλ.
(β) χζηεκα εθηφμεπζεο ππξνζβεζηηθνχ κέζνπ.
(γ) χζηεκα ππξαλίρλεπζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζβεζεο.
(2) Σκήκα Β: Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θεληξηθήο κνλάδαο ειέγρνπ θαη
ζπλαγεξκνχ.
β. Δθηηκψκελε αμία: έμη ρηιηάδεο, ηξηαθφζηα πελήληα Δπξψ (6.350,00 €), πιένλ
ην ΦΠΑ 24%, σο αλαιχεηαη ζηνλ θάησζη Πίλαθα:
Σκήκα α/α
1
A

2
3

Β

1

Πεξηγξαθή

Δθηηκψκελε Αμία (€)
Πξνκήζεηα Δγθαηάζηαζε χλνιν

Φηάιε απνζήθεπζεο HFC-227ea (FM
2.150,00
450,00 2.600,00
200) θαη δίθηπν ζσιελψζεσλ
χζηεκα εθηφμεπζεο ππξνζβεζηηθνχ
1.150,00
250,00 1.400,00
κέζνπ
χζηεκα ππξαλίρλεπζεο γηα ηνλ
500,00
450,00
950,00
έιεγρν ηεο θαηάζβεζεο
ύνολο εκηιμώμενηρ αξίαρ Σμήμαηορ Α
4.950,00
ΦΠΑ 24%
1.188,00
Δθηηκψκελν νλνκαζηηθφ πνζφ δαπάλεο Σκήκαηνο Α
6.138,00
Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ θαη
ζπλαγεξκνχ (πξνκήζεηα θαη
1.400,00
εγθαηάζηαζε)
ύνολο εκηιμώμενηρ αξίαρ Σμήμαηορ Β
ΦΠΑ 24%
Δθηηκψκελν νλνκαζηηθφ πνζφ δαπάλεο Σκήκαηνο Β

1.400,00
1.400,00
336,00
1.736,00
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εκεηψλεηαη φηη ζηελ εθηηκψκελε σο άλσ αμία ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα
παξειθφκελα θαη αλαιψζηκα είδε πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ.
γ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Σν ρακειφηεξν ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν ηίκεκα
αλά Σκήκα (Α θαη Β) γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Καζίζηαηαη
δπλαηή ε αλάδεημε δηαθνξεηηθνχ κεηνδφηε αλά Σκήκα ηνπ πξνθεξπρζέληνο
αληηθεηκέλνπ.
δ. Σερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ: Χο ε ηερληθννηθνλνκηθή έθζεζε, ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο.
ε. Πξνζθεξφκελε ηηκή - Κξαηήζεηο - ΦΠΑ: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλά είδνο
πξνκήζεηαο θαη παξερφκελεο ππεξεζίαο (εγθαηάζηαζεο) πεξηιακβάλνπλ θξαηήζεηο
ππέξ ηξίησλ πνζνζηνχ 6,26832%. Οη ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ΦΠΑ 24% πνπ
επηβαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
ζη. Φφξνο Δηζνδήκαηνο: Η δαπάλε ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο 4% θαη 8% (θαηά άξζξν 64, Ν.4172/13) γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ θαη
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, αληίζηνηρα.
δ. Υξφλνο παξάδνζεο - νινθιήξσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο: Δληφο είθνζη (20)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
ε.

Σφπνο παξάδνζεο – εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο:

(1) Η παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ησλ εηδψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε
έμνδα ηνπ αλαδφρνπ ζην δσκάηην 136 ηνπ ηζνγείνπ ηνπ θηεξίνπ ηεο ΤΠΔΠΑ
(ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 227-231, Υνιαξγφο, ΣΚ 155 61), ζε
ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί, εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (Γεπηέξα - Παξαζθεπή: 7:30 14:30).
(2) Έθδνζε αδεηψλ εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ: Ο αλάδνρνο
κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ εηζφδνπ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ θαη αθνχ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ην Γξαθείν Αζθαιείαο
δηθαηνινγεηηθά (αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο
εξγαζίεο, ΤΓ ηνπ Ν.1599/86 φηη ηα κέιε ηνπ ζπλεξγείνπ δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή
παξαπεκθζεί γηα αδηθήκαηα ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, θιπ, βεβαίσζε φηη ην πξνζσπηθφ
είλαη αζθαιηζκέλν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο εξγνδνηηθέο δηαηάμεηο).
(3) Αλ απαηηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν λα εξγαζζεί θαη επηπιένλ ψξεο (πέξαλ
ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο) ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά πξνο ηνχην ηνλ αξκφδην επηβιέπνληα
γηα ηελ έθδνζε θαηάιιειεο άδεηαο.
ζ. Δγγπήζεηο: Ο πξνζθέξσλ παξέρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηδψλ
ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο, πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο ησλ. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο παξαηεξεζεί βιάβε ή αλσκαιία
ιεηηνπξγίαο πνπ απνδίδεηαη ζε ειαηησκαηηθφ πιηθφ ή εζθαικέλε εγθαηάζηαζε, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε (ζα επηζθεπάδεηαη
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επί ηφπνπ ή ην πιηθφ ζα παξαιακβάλεηαη πξνο επηζθεπή κε έμνδα θαη κέξηκλα ηνπ
αλαδφρνπ).
η. Φάθεινο πξνζθνξάο ζπκκεηέρνληνο:
πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:

Ο

ζθξαγηζκέλνο

θάθεινο

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, γηα ην λφκηκν εθπξφζσπν1 ηνπ
πξνζθέξνληνο.
(2) Φνξνινγηθή
δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ.

θαη

αζθαιηζηηθή

ελεκεξφηεηα

γηα

ζπκκεηνρή

ζε

(3) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (ΦΔΚ,
θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) απφ ηα νπνία λα πεγάδεη ν έρσλ ηελ
αξκνδηφηεηα ππνγξαθήο - ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
(4) Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή (ζηελ ειιεληθή), ζε πιήξε αληαπφθξηζε –
παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο (σο ην Παξάξηεκα «Α» ηεο παξνχζαο), ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθά
θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή (prospectus).
(5) Φχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξίσζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε
πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά φιεο ηηο απαληήζεηο (αλά παξάξηεκα, θεθάιεαην, παξάγξαθν,
θιπ), κε αλάινγε παξαπνκπή γηα ηεθκεξίσζε ζηα ζπλεκκέλα (ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο) ηερληθά θπιιάδηα – εγρεηξίδηα (prospectus – manuals) ή ινηπέο εθζέζεηο
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, σο ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» ηεο παξνχζαο.
(6) Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο θαη φηη ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα κε ηνπο φξνπο θαη
απαηηήζεηο απηήο.
(7) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1β
ηεο παξνχζαο.
ηα. Γηαδηθαζία αλάδεημεο κεηνδφηε-ζχλαςε ζπκθσλεηηθνχ:
(1) Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθδνζεί απφ
ηελ Δπηηξνπή ηεο Μ.ΓΔΑ Πξαθηηθφ ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο ζηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, νη πξνζθέξνληεο πνπ απνξξίθζεθαλ ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο
ησλ πξνζθνξψλ ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε ζεηξά κεηνδνζίαο ησλ
απνδεθηψλ πξνζθνξψλ αλά Σκήκα ηνπ πξνθεξπρζέληνο αληηθεηκέλνπ.
(2) Η Μ.ΓΔΑ ζα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο κε αλάινγε απφθαζε αλάζεζεο.

Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ απνηειεί εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (ΔΠΔ) ή πξνζσπηθή εηαηξεία (ΟΔ θαη
ΔΔ), ην πνηληθφ κεηξψν αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο. Δθφζνλ ν αλάδνρνο απνηειεί αλψλπκε
εηαηξεία (ΑΔ), ε ππνρξέσζε αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
1
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ηβ. Γηαδηθαζία εμφθιεζεο:
(1) Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαιιφκελνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ
Γεκφζηνπ ηξαηησηηθνχ Σακείνπ Αζελψλ (ΓΣ/Α), κε Σαθηηθφ Υξεκαηηθφ Έληαικα
(ΣΥΔ), ην αξγφηεξν εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
ηνπ επί πηζηψζεη Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε
νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ έθδνζε απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Μνλάδαο ηνπ νηθείνπ Πξσηνθφιινπ.
(2) Καηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, απαηηείηαη ε θαηάζεζε
θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ Φνξείο ηεο
Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη βεβαίσζε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (βεβαίσζε ηεο Σξάπεδαο ή
θσηναληίγξαθν 1εο ζειίδαο βηβιηαξίνπ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επσλπκία ηνπ δηθαηνχρνπ
ηνπ ινγαξηαζκνχ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηελ επσλπκία ζην ηηκνιφγην.
ηγ. Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ: Έλαο (1) κήλαο.
ηδ. Σξφπνο θαη Πξνζεζκία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ:
Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 2/2019 – ΑΦΑΛΔΙΑ –ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Data Center
CIRC» ζηε Μ.ΓΔΑ/Γξακκαηεία, κε ηνπο αθφινπζνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο:
(1) Σαρπδξνκηθή απνζηνιή ζηε Γηεχζπλζε «Μνίξα Γεληθνχ Δπηηειείνπ
Αεξνπνξία (Μ.ΓΔΑ), ηξαηφπεδν Παπάγνπ, Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 227-231, ΣΚ 15561,
Υνιαξγφο» κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη
απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηε γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ,
κέρξη ηελ Σπίηη, 16 Αππ 19 και ώπα 14:00. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο, ε Τπεξεζία νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ
θαθέισλ πξνζθνξψλ πνπ ζα απνζηαινχλ.
(2) Σελ θαηάζεζή ηνπο ηδηνρείξσο, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά
πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, ζηελ Δπηηξνπή (Δπηηξνπή Αγνξψλ ηνπ
ΓΔΑ/ΚΜΗ), ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
ηε. Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο-αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: Σεηάπηη, 17 Αππ
19 και ώπα 10:00, ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Μ.ΓΔΑ (2 νο φξνθνο) απφ ηελ
Δπηηξνπή αγνξψλ. ηε δηαδηθαζία δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη νη πξνζθέξνληεο,
θαηφπηλ ηειεθσληθήο ελεκέξσζεο ηεο Δπηηξνπήο Αγνξψλ.
ηζη. Λνηπά:
Γηα ηελ είζνδν ζην ηξαηφπεδν Παπάγνπ κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζε
πξνζθνξάο ζηε Γξακκαηεία ηεο Μ.ΓΔΑ ή ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ, απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ. Χο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη έγθαηξε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ην αξκφδην Γξαθείν πκβάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο [Υεηξηζηήο
ζέκαηνο: Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε, ηει. 210 6592836, email: oik.mgea@haf.gr]
-ηνπιάρηζηνλ κηα (1) εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα- γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ ζην
ηξαηφπεδν. Αληίζηνηρα, γηα ηελ παξαιαβή θαθέισλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Πχιε ηνπ
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ηξαηνπέδνπ απφ εηαηξείεο ηαρπκεηαθνξψλ (courier) απαηηείηαη ε πξφηεξε, έγθαηξε
ελεκέξσζε, σο αλσηέξσ.
ηδ. Πιεξνθνξίεο:
(1) Δπί ηεο ζπλεκκέλεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ηελ επίβιεςε ηνπ ρψξνπ
απφ ηνπο ππνςήθηνπο πξνζθέξνληεο θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο: Δπηηειήο ηνπ
ΓΔΑ/Γ5 (ηει. 210 6593531-3565).
(2) Δπί νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ: Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε (ηει. 210
6592836).

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε
Γξαθείν Π/Τ - πκβάζεσλ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» Σερληθννηθνλνκηθή Έθζεζε
«Β» Τπφδεηγκα Φχιινπ πκκφξθσζεο

κρνο (Ι) Σξαταλφο Γθίγθεο
Γηνηθεηήο
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ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗΝ
ΠΡΟΚΛΗΗ 2/19

ΜΟΙΡΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ
ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΧΝ
05 Απξ 19

ΣΔΥΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
(πζηήκαηνο Αζθάιεηαο – Ππξαζθάιεηαο ηνπ Data Center CIRC ηνπ ΓΔΑ/Γ5)
Η παξνχζα ηερληθννηθνλνκηθή έθζεζε εθπνλήζεθε θαηφπηλ ηνπ ΑΓ. Φ.960/2516/1009-18/ΓΔΑ/Γ5/3 εγγξάθνπ πνπ δηαβηβάζηεθε ζηελ ΤΠΔΠΑ θαη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθαιείαο θαη ππξαζθάιεηαο ηνπ Data Center CIRC ηνπ
ΓΔΑ/Γ5, πνπ βξίζθεηαη ζην δσκάηην 136 ηνπ ηζνγείνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο ΤΠΔΠΑ ζην
ζηξαηφπεδν Παπάγνπ, ζην Υνιαξγφ.
Μεηά απφ επηηφπνπ κεηάβαζε αξκνδίσλ κεραληθψλ ηεο ΤΠΔΠΑ θαη ζε ζπλεξγαζία
κε αξκφδην πξνζσπηθφ ηνπ ΓΔΑ/Γ5, έγηλε επηζθφπεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ
θαζψο θαη ησλ παξαπιήζησλ κε απηφλ ρψξσλ θαζψο θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη
αθνχ παξαζρέζεθαλ νη θαηά ην δπλαηφλ απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πξνέθπςαλ νη
παξαθάησ απαηηήζεηο γηα πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ππφςε ζπζηήκαηνο:
α.

ύζηημα καηάζβεζηρ με ηλεκηπικό και σειποκίνηηο ενεπγοποιηηή.
χζηεκα HFC-227ea (FM 200) UL Listed 1x40.2lt/23 Kg πιήξεο κε ειεθηξηθφ θαη

ρεηξνθίλεην ελεξγνπνηεηή, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηάιιεινπ ιάζηηρνπ ζχλδεζεο
θαζψο θαη έλαο (1) αθξνθχζηνπ.

ΦΙΑΛΗ (ΓΔΞΑΜΔΝΗ) ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ HFC-227ea (FM200)
Η απνζήθεπζε ηνπ HFC-227ea (FM200) ζα γίλεη ζε πγξή κνξθή ζε θαηάιιειε
θηάιε. Θα είλαη θπιηλδξηθή, θαηάιιειε γηα ζηήξημε ζηνλ ηνίρν ή ζην δάπεδν θαη κεγάιεο
αληνρήο (πίεζε δνθηκήο 69 bar θαη πίεζε ζξαχζεο 138 bar), έηζη ψζηε λα αληέρεη ζηελ
πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην HFC-227ea (FM200) θαη ηελ κεξηθή πίεζε ηνπ αδψηνπ,
ζηε κέγηζηε αλακελφκελε ζεξκνθξαζία ρξήζεο. Θα ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν πνπ ζα
ππνδεηρζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζπκθσλία κε αξκφδην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο.
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Θα γεκίζεη κε HFC-227ea (FM200) κε ππθλφηεηα πιεξψζεσο έσο 1,10 kg/lit., ελψ
ε πίεζε κέζα ζηηο θηάιεο ζα ξπζκίδεηαη κε ηελ βνήζεηα μεξνχ αδψηνπ ζηα 360 (psi) ζε
ζεξκνθξαζία 21C.
Η ζήκαλζε ηεο θηάιεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ζα
αλαγξάθνληαη ζ' απηήλ εθηφο ησλ άιισλ ε πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ HFC-227ea
(FM200) θαη ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Θα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα παξαθάησ φξγαλα ή/θαη εμαξηήκαηα:

2. Βαιβίδα πιήξσζεο HFC-227ea (FM200) ηφζν γηα ηελ αξρηθή πιήξσζε φζν θαη
γηα ηελ ζπκπιήξσζε θαηά ηνπο εμακεληαίνπο ειέγρνπο ηεο εγθαηάζηαζεο εθ'
φζνλ ε απψιεηα ηνπ HFC-227ea (FM200) ππεξβεί ην 5%.
3. Δχθακπην ζσιήλα ζχλδεζεο ηεο θηάιεο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ πξνζαγσγήο
HFC-227ea (FM200).
4. Βαιβίδα εθθέλσζεο θαηάιιεινπ κεγέζνπο γηα εθθέλσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ
HFC-227ea (FM200) ζε ρξφλν 10 sec.
5. Μαλφκεηξν.
6. Αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο.
7. Γηαθφπηε ειέγρνπ ηεο πίεζεο ελζσκαησκέλν ζην καλφκεηξν ηεο θηάιεο.

8. Ηιεθηξηθφ θαη ρεηξνθίλεην κεραληζκφ ελεξγνπνίεζεο κε ηηο απαξαίηεηεο
ζσιελψζεηο δηαδνρηθήο ελεξγνπνίεζεο.
Ο βαζκφο γεκίζκαηνο ηεο θηάιεο, αλεμαξηήησο πίεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ
0,80 Kg/ιίηξν θαη κηθξφηεξε ησλ 1,10 Kg/ιίηξν θηάιεο.
Θα θέξεη ιαβέο αλχςσζεο, αζθαιηζηηθή δηάηαμε ππεξπηέζεο ξπζκηζκέλε ζηα 4855 bar πεξίπνπ (700-800 psi), βαιβίδα εθθελψζεσο πλεπκαηηθή κε ελζσκαησκέλν
καλφκεηξν, ζηφκην γεκίζκαηνο, ηελ νδεγφ βαιβίδα αλνίγκαηνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πίεζεο θαη αλαγγειία ρακειήο πίεζεο ζηνλ πίλαθα αλίρλεπζεο.
ΤΣΗΜΑ ΔΚΣΟΞΔΤΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΒΔΣΙΚΟΤ ΜΔΟΤ

Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ηε βαιβίδα εθηφλσζεο, ην HFC-227ea (FM200) θαη
ηε βαιβίδα ελεξγνπνίεζεο ηεο βαιβίδαο εθηφμεπζεο. Η βαιβίδα απηή ζα είλαη
ειεθηξνκαγλεηηθή.
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ΓΙΚΣΤΟ ΧΛΗΝΧΔΧΝ
Σν δίθηπν ζσιελψζεσλ ηνπ HFC-227ea (FM200) ζα θαηαζθεπαζζεί απφ
γαιβαληζκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο ρσξίο ξαθή θαηά DIN 2440/2444 ή θαηά πξνηίκεζε
ASTM-A-106, GRADE A Schedule 40, ζχκθσλα κε ηνπο Ακεξηθάληθνπο θαλνληζκνχο,
θαηάιιεια γηα εγθαηάζηαζε FM200 κε πίεζε απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 360 PSI (25
αηκφζθαηξεο).
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ ψζηε λα
παξαιακβάλνληαη νη δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Η αθξηβήο δηαηνκή ησλ ζσιήλσλ ζα θαζνξηζζεί κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ
ζχκθσλα, κε ηελ ππθλφηεηα πιήξσζεο ησλ θηαιψλ HFC-227ea (FM200) πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθξνθπζίσλ εθηφμεπζεο HFC-227ea
(FM200) πνπ ζα εγθαηαζηήζεη θαη ηελ ηειηθή κνξθή θαη ην κήθνο ηνπ δηθηχνπ
ζσιελψζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζεη.
Οη

ππνινγηζκνί

ιφγσ

ηεο

πνιππινθφηεηαο

ησλ

θαηλνκέλσλ

ξνήο

πνπ

παξνπζηάδεηαη ζηηο ζσιελψζεηο ηνπ HFC-227ea (FM200), ζα γίλνπλ κε ηελ βνήζεηα
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζα ππνβιεζνχλ δεφλησο ππνγεγξακκέλνη ζηελ Τπεξεζία
καδί κε ηα ζρέδηα εμ΄ εθηειέζεσο ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο.
Η ζρέζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο κε ηελ εθιπφκελε πνζφηεηα ηνπ
HFC-227ea (FM200) πξνθχπηεη απφ ηνλ επφκελν πίλαθα:
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ

Kg/sec x 10 sec HFC-227ea Sch40

1/2"

0-14

3/4"¨

15-24

1΄΄

24-40

1.1/4΄΄

41-60

1.1/2’’

61-90

2’’

91-150

2.1/2”

151-210

3”

211-270

4”

271-400

ΑΚΡΟΦΤΙΟ ΔΚΣΟΞΔΤΗ HFC-227ea (FM200)
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Σν αθξνθχζην εθηνμεχζεσο ηνπ HFC-227ea (FM200) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ
αινπκίλην ή νξείραιθν θαηάιιεια γηα ηελ πξνβιεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο.
Σν κέγεζνο ηνπ ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθηφμεπζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
HFC-227ea (FM200) ζε ρξφλν 10 sec.
β.

ύζηημα Πςπανίσνεςζηρ για ηον έλεγσο ηηρ καηάζβεζηρ.
Σν χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζβεζεο ζα απνηειείηαη απφ :


1 x Πίλαθα Καηάζβεζεο κίαο (1) πεξηνρήο πηζηνπνηεκέλν θαηά EN 12094-1,
πιήξε κε ελζσκαησκέλν θνκβίν ελεξγνπνίεζεο, ηξνθνδνηηθφ θαη κπαηαξίεο.

γ.



2 x Αληρλεπηέο νξαηνχ θαπλνχ κε βάζε.



1 x Κνπδνχλη Πξνζπλαγεξκνχ.



1 x Φαξνζεηξήλα πλαγεξκνχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.



1 x Κνκβίν αθχξσζεο κε θιεηδνδηαθφπηε.



1 x Φψο “STOP “ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.

Κενηπική μονάδα Δλέγσος και ςναγεπμού με αιζθηηήπερ ςγπαζίαρ και

θεπμοκπαζίαρ.
Η Κεληξηθή κνλάδα Διέγρνπ θαη πλαγεξκνχ (Computer Room Monitoring and
Alert) “SwiftBase CM-100”, Rack Mounted κεγέζνπο 1 U, κε 3 ελζσκαησκέλνπο
αηζζεηήξεο γηα ζεξκνθξαζία, πγξαζία αέξα, ζεκείν πγξνπνίεζεο αέξα, κε ηα
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:


1 alert-activated output relay,



4 ζχξεο A/D γηα πξνζζήθε εμσηεξηθψλ αλαινγηθψλ αηζζεηήξσλ,



1 ζχξα 1-wire γηα πξνζζήθε εμσηεξηθψλ ςεθηαθψλ αηζζεηήξσλ (επεθηάζηκεο ζε 4)



Τπνζηήξημε γηα έσο θαη 4 IP θάκεξεο, ελζσκαησκέλν HTTP / HTTPS webserver,
SMTP / POP3 email client, SNMP v1/v2/v3, Ethernet 10/100, ελζσκαησκέλε
κλήκε γηα θαηαγξαθή ελδείμεσλ έσο θαη έλα κήλα κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζην
Microsoft EXCEL (Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ξνήο αέξα, ζεκείνπ
πγξνπνίεζεο, πιεκκχξα - δηαξξνή, θαπλφ - θσηηά, δηαθνπή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, είζνδν ζηνλ ρψξν, θ.ιπ.
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Δηδνπνίεζε κε e-mail / SMS ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ή έλδεημεο εθηφο
νξίσλ. Τπνζηεξίδεη πξσηφθνιια SNMP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, TLS,
SSL, NTP, Ethernet, DHCP, DNS, θ.ιπ.



Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλνπ ςεθηαθνχο αηζζεηήξεο γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο,
πγξαζίαο θαη ζεκείνπ πγξνπνίεζεο.



Δπαθή (ξειέ) εμφδνπ, ην νπνίν κπνξεί λα εθθηλήζεη κεραληζκνχο ζε πεξίπησζε
alert (π.ρ. λα εθθηλήζεη εθεδξηθφ air-condition).



Να είλαη rack mounted θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν web-server, e-mail client.
πλδέεηαη κε GSM modem γηα ηελ απνζηνιή SMS θαη εμσηεξηθή ζεηξήλα
ερεηηθνχ θαη νπηηθνχ ζπλαγεξκνχ.

→ Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ έληερλα, ζχκθσλα ηηο ππνδείμεηο ηεο
Γηεπζχλνπζαο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
→ Δπίζεο ζα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.
→ ηα θίηζα ηεο Πξνζζήθεο «1» ηεο παξνχζαο, θαίλεηαη ε θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ ηνπ
θηηξίνπ ηεο ΤΠΔΠΑ θαη ην δσκάηην 136, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Data Center CIRC
(Computer Incident Response Centre). εκεηψλεηαη φηη ζηνλ ππφςε ρψξν δελ ππάξρεη
ςεπδνξνθή νχηε ςεπδνπάησκα.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε
Γξαθείν Π/Τ-πκβάζεσλ

ΠΡΟΘΗΚΗ
«1» Καηφςεηο Υψξσλ

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο
ΔΟΤ
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ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α»
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ΜΟΙΡΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ
ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΧΝ
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ΚΑΣΟΦΔΙ ΥΧΡΧΝ
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Κάηοτη Ιζογείος Κηιπίος ΤΠΔΠΑ
CIRC (Computer Incident Response Centre)

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε
Γξαθείν Π/Τ-πκβάζεσλ

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο
ΔΟΤ
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ΜΟΙΡΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟΤ
ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ Π/Τ-ΤΜΒΑΔΧΝ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗΝ
ΠΡΟΚΛΗΗ 2/19
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΗ
Παπάγπαθορ
Σεσνικοοικονομικήρ
έκθεζηρ

Απαίηηζη
Σεσνικοοικονομικήρ
Έκθεζηρ

ςμμόπθυζη

Παπαπομπή ζε
Σεσνική Πεπιγπαθή
Πποζθέπονηορ

Παπαπομπή ζε
Σεσνικό Φςλλάδιο Δγσειπίδιο

Παξ. "...................."

"....(σύντομη περιγραυή
απαίτησης της
έκθεσης)....."

ΝΑΙ

Βιέπε ζει.
................, παξ.
".........."

Βιέπε θπιιάδην Νν.
............... ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο

Παξ. "...................."

"....(σύντομη περιγραυή
απαίτησης της
έκθεσης)....."

ΝΑΙ

Βιέπε ζει.
................, παξ.
".........."

Βιέπε θπιιάδην Νν.
............... ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο

...-//-....

...-//-....

...-//-....

...-//-....

...-//-....

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Αζκίαο (ΤΣΑ) Μαθξή Αθξνδίηε
Γξαθείν Π/Τ-πκβάζεσλ

Δπγφο (Ο) Καηεξηδίδεο Κσλ/λνο
ΔΟΤ

