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ΘΕΜΑ: Κοινή Υλοποίηση Εισηγήσεων Εργασιών UPS Νέας Πτέρυγας  

ΣΧΕΤ.: α) Υπ. αριθ. πρωτ. 38790/13-11-2012 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος (Αρ. Εντύπου: 

4162) 

 β) Υπ. αριθ. πρωτ. 3433/28-01-2013 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος (Αρ. Εντύπου: 

1635/09-04-2013) 

 

Σας παρακαλούμε για την κοινή υλοποίηση των ανωτέρω α΄ και β΄ σχετικών εισηγήσεων του Τεχνικού 

Τμήματος σύμφωνα με τις Τεχνικές Περιγραφές των δυο εισηγήσεων και τους κοινούς Γενικούς Όρους που 

αναφέρονται. 

Ο λόγος για τον οποίο δεν υπήρξε από την αρχή κοινή εισήγηση είναι ότι το αντικείμενο της β΄ 

ανωτέρω σχετικής εισήγησης προέκυψε μετά από βλάβη που παρουσιάστηκε στο σύστημα αφού είχε 

πραγματοποιηθεί η ανωτέρω α΄ σχετική εισήγηση. Δεδομένου ότι η ανωτέρω α΄ σχετική εισήγηση αφορά 

εργασίες σε υποσύνολο UPS της β΄ σχετικής εισήγησης και η α΄ εισήγηση δεν είχε υλοποιηθεί πριν προκύψει η 

β΄, η μη κοινή υλοποίησή τους ισοδυναμεί με κατάτμηση έργου. 

Συνοπτικά, η κοινή υλοποίηση των δυο εισηγήσεων αφορά προμήθεια των κάτωθι υλικών (στα οποία 

θα πραγματοποιηθεί απομείωση του αριθμού των τεμαχίων που δεν χρησιμοποιηθούν): 

- Ενός (1) Συσσωρευτή Sunlight SPB 12-150 AGM VRLA 12V 150Ah C10 1.80Vpc at 25C.  

Κωδικός είδους νοσοκομείου: 72250224 

- Μιας (1) κάρτας CAN Communication Card 

Κωδικός είδους νοσοκομείου: 72150061 

- Δεκαοκτώ (18) τεμάχια ανεμιστήρων ψύξης κατάλληλα για τις μονάδες UPS που υπάρχουν. Οι 

υπάρχοντες ανεμιστήρες ψύξης είναι τύπου EBMPAPST W2S130-AA03-21 230V~50-60Hz 

45/39W Thermally protected 48/09 HU(T))- εφόσον χρειαστούν για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Κωδικός είδους νοσοκομείου: 72150051 

- Μιας (1) κάρτας Inverter Interface, εφόσον χρειαστεί για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Κωδικός είδους νοσοκομείου: 72150055 

Συνοπτικά, η κοινή υλοποίηση των δυο εισηγήσεων αφορά την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών: 

- Αποκατάσταση βλάβης fan failure UPS No1 και εργασίες ελέγχου UPS No1 και Νο2  

Κωδικός νοσοκομείου: 99222065 
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- Εργασίες αντικατάστασης συσσωρευτή και can communication card συγκροτήματος UPS 40KVA 

No1 και Νο2 

Κωδικός νοσοκομείου: 99222065 

- Εργασίες συντήρησης UPS 6KVA 

Κωδικός νοσοκομείου: 99222062 

- Εργασίες συντήρησης UPS 10KVA 

Κωδικός νοσοκομείου: 99222063 

- Εργασίες εγκατάστασης απομακρυσμένης επίβλεψης UPS 40KVA No1 και Νο2, UPS 10KVA και 

UPS 6KVA 

Κωδικός νοσοκομείου: 99222067 

 

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος: Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8000,00€) πλέον ΦΠΑ 

 

   


