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ΘΕΜΑ : Αναβάθμιση προγράμματος BMS Νέας Πτέρυγας 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας «Αναβάθμιση προγράμματος BMS Νέας Πτέρυγας» περιλαμβάνονται όλες οι 

εργασίες και τα υλικά για την αντικατάσταση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιεχόμενων σε 

αυτόν προγραμμάτων λογισμικού για την πλήρη και ορθή λειτουργία των συστημάτων επίβλεψης, 

ρύθμισης και ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου BMS του κτιρίου 

της Νέας Πτέρυγας. 

Το υφιστάμενο λογισμικό είναι το προϊόν novaPro Open του κατασκευαστικού οίκου Sauter 

εγκατεστημένο από την εταιρεία Γενική Τεχνολογία Ε.Π.Ε.  

Επικοινωνεί με αυτόνομους ελεγκτές και κάρτες σημάτων εισόδων/εξόδων εγκατεστημένους σε εννέα 

(9) πίνακες αυτοματισμού (Απομακρυσμένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ)). Διαχειρίζεται πληροφορία για 

περίπου 892 σημεία hardware,  642 σημεία software, 119 σημεία ψυκτών Trane από δίκτυο BACnet, 113 

σημεία λειτουργίας εγκαταστάσεων ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, χαμηλή 

τάση, μέση τάση, πολυόργανα κ.ε.) από δίκτυο Modbus και 439 σημεία από τον Κεντρικό Πίνακα 

Πυρανίχνευσης  Siemens τύπου Cerberus Prof S720 του κτιρίου, μέσω MK 8000 OPC Server OPC/DA σε 

υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows XP. 

Το σύστημα παρακολουθεί και/ή ελέγχει τις παρακάτω εγκαταστάσεις του κτιρίου: 

 Κλιματισμό/αερισμό: Εναλλάκτες ατμού-νερού και ατμού-ατμού, Ψύκτες, Αντλίες και Κυκλοφορητές 

Θερμού και Ψυχρού Νερού, Κλιματιστικές Μονάδες, Ανεμιστήρες Απαγωγής 

 Ηλεκτρικά: Πεδία Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστές, Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης, Γενικά Πεδία 

Ανάγκης, Η/Ζ, UPS, Κοινόχρηστο φωτισμό 

 Ύδρευση: Κεντρικό Συλλέκτη Ύδρευσης, Εγκατάστασης Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης και 

ανακυκλοφορίας αυτού, Συγκρότημα αποσκληρυντών και συγκρότημα αντίστροφης όσμωσης 

 Αποχέτευση: Αντλιοστάσια Λυμάτων και Ακαθάρτων και φρεάτια συμπυκνωμάτων 

 Ανελκυστήρες: Ανελκυστήρες 1 έως και 6 

 Ασθενή Ρεύματα: Πυρανίχνευση, Κέντρο Ωρολογίων 

Το δίκτυο επικοινωνίας είναι το Ethernet και το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των ελεγκτών είναι το 

BACnet/IP. 

Το νοσοκομείο δεν διαθέτει μελέτη για τη ρύθμιση των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων μέσω του BMS. 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εύρεση των απαιτούμενων σχετικών 

στοιχείων ώστε το νέο BMS να ελέγχει τις εγκαταστάσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τις ελέγχει το 

υφιστάμενο. 

Σταθμός εργασίας 

Να γίνει η προμήθεια, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση νέου σταθμού εργασίας με τα ακόλουθα 

ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

Ο σταθμός εργασίας να είναι τύπου server με σύγχρονο επεξεργαστή συχνότητας 3.4GHz τεχνολογίας 

Intel i7 έκτης γενιάς ή παρόμοια, με μνήμη RAM 16GB, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1ΤB, ενσύρματη 

δικτύωση Gb Ethernet, 2 θύρες USB 3.1 μπροστά, στην πίσω πλευρά 2 θύρες PS2, 2 θύρες οθόνης, 1 

σειριακή θύρα, 1 υποδοχή ήχου, 2 θύρες USB 2.0 και 4 θύρες USB 3.1 type A.  

Να έχει εγκατεστημένο το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό (web server, database κλπ.) 
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για την λειτουργία του προγράμματος BMS. Το λογισμικό να είναι σύγχρονο και να υποστηρίζεται από 

την κατασκευάστρια εταιρεία του. Να δίνεται εγγύηση πέντε (5) ετών με ανταπόκριση κατασκευαστή την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Να διαθέτει πληκτρολόγιο και ποντίκι και κάρτα ασύρματου δικτύου. 

Να συνοδεύεται από οθόνη περίπου 21.5’’ με μικρό χρόνο απόκρισης (μικρότερο από 8ms), πάνελ 

τεχνολογίας IPS, υποδοχές HDMI/VGA, ανάλυση τουλάχιστον Full HD 1920x1080, απεικόνιση 16:9, δείκτη 

φωτεινότητας 250cd/m2 και εγγύηση δωρεάν αντικατάστασης τριών (3) ετών. 

 

Λογισμικό BMS και παρελκόμενο λογισμικό 

Το νέο σύστημα να έχει τη δυνατότητα ελέγχου τουλάχιστον 2.300 σημείων, να ελέγχει τα υφιστάμενα 

σημεία επίβλεψης και ελέγχου παρέχοντας κατ’ ελάχιστον τις λειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος 

και να υπάρχουν εφεδρικά σημεία για την κάλυψη αναγκών επέκτασης του συστήματος. 

Να χρησιμοποιεί το πρότυπο επικοινωνίας με ενισχυμένη ασφάλεια Bacnet SC και όπου απαιτείται με 

BACnet/IP και BACnet web services (σύμφωνα με το EN ISO 16484-5). Να είναι πιστοποιημένο από τον 

οργανισμό BACnet με προφίλ πολλαπλών πλατφορμών B-XAWS. 

Να υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας με τον web client (https). 

Να είναι web-based εφαρμογή βασισμένη στο πρότυπο html5 για την απεικόνιση και την επικοινωνία με 

τα ελεγχόμενα συστήματα. 

Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με το Internet of Things (ΙοΤ) μέσω ανοικτού πρωτοκόλλου 

κατανάλωσης χαμηλού εύρους ζώνης και ισχύος MQTT. 

Να είναι επεκτάσιμο. 

Να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένου χειρισμού του προγράμματος στον κεντρικό υπολογιστή μέσω 

internet και τοπικών δικτύων από οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει web browser. 

Να είναι φιλικό προς τον χρήστη, ως προς τη δυνατότητα επίβλεψης και ρύθμισης συνθηκών και 

χρονοπρογραμμάτων. Η απεικόνιση της εγκατάστασης να ακολουθεί την λογική του δέντρου και η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος να γίνεται μέσω δυναμικών γραφικών. 

Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής και διαχείρισης σφαλμάτων και μεγεθών, καθώς και λειτουργίες 

ανώτατης διαχείρισης συναγερμών. 

Να γίνεται συνεχής απεικόνιση στην οθόνη των προειδοποιήσεων και συναγερμών (pop up). Να υπάρχει 

η δυνατότητα ρύθμισης του χρονικού διαστήματος επανεμφάνισης ενός σφάλματος, πλην της 

πυρανίχνευσης. 

Όλες οι λίστες συναγερμών αυτόματα να περιλαμβάνουν τα τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα με 

δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων.  

Να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών δεδομένων. 

Να υπάρχει ενσωματωμένη δυνατότητα ενεργοποίησης εφαρμογών ενεργειακής διαχείρισης, 

συντήρησης εξοπλισμού και διαχείριση σεναρίων. 

Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναφορών και επεξεργασίας αυτών και εκτύπωσης. Να υπάρχει 

δυνατότητα ρύθμισης του διαστήματος δειγματοληψίας των δεδομένων για τη δημιουργία αναφορών. 

Να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων ανά χειριστή που τα αναγνώρισε με ημερομηνία και 

ώρα. 
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Να υπάρχει δυνατότητα χρονοπρογραμμάτων και ημερολογιακών αργιών. 

Να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας και μεταβολής χρηστών και των κωδικών τους. 

Να γίνεται απεικόνιση με τους ακόλουθους τρόπους: λίστες, δυναμικές εικόνες, διαγράμματα. 

Να καταγράφονται οι ενέργειες των χρηστών. 

Να υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής των αναφορών ελέγχου. 

 

Εργασίες εγκατάστασης 

Ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει τον σταθμό εργασίας με τα περιφερειακά του, να εγκαταστήσει και να 
προγραμματίσει το νέο λογισμικό για όλα τα σημεία ελέγχου και τα γραφικά απεικόνισης (κατ’ ελάχιστον 
για τις λειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος), να προβεί σε αναβάθμιση του firmware των ελεγκτών 
(ή οποιαδήποτε επέμβαση απαιτείται) ώστε το σύστημα BMS να λειτουργήσει πλήρως και ορθώς κατ’ 
ελάχιστον με την λειτουργικότητα του υφιστάμενου, χωρίς αντικατάσταση του υφιστάμενου υλικού. Η 
εξαγωγή των χαρακτηριστικών λειτουργικότητας του υφιστάμενου συστήματος BMS για τον αντίστοιχο 
προγραμματισμό του νέου είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου. 

Να γίνουν δοκιμές λειτουργίας στο σύνολο της εγκατάστασης. 

Η μετάβαση του ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου από το υφιστάμενο 
στο νέο BMS θα γίνει σε χρονικό σημείο που θα επιλεγεί από το νοσοκομείο ώστε να μην προκληθεί 
όχληση σε αυτό και υποχρεωτικά σε ημέρα μη εφημερίας του νοσοκομείου. 

Το υφιστάμενο BMS να παραμείνει σε δυνατότητα λειτουργίας για τουλάχιστον ένα μήνα (και όσο 
επιπλέον απαιτηθεί), ώστε σε περίπτωση δυσλειτουργίας του νέου BMS να μπορεί να γίνει ο έλεγχος των 
εγκαταστάσεων από το προσωπικό του νοσοκομείου από το παλαιό σύστημα. 

Να γίνει αναλυτική εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στο πρόγραμμα. 

Να δοθεί η πλήρης τεκμηρίωση του νέου προγράμματος: αντίγραφο λογισμικού εγκατάστασης και 
αδειών χρήσης, εγχειρίδια εγκατάστασης, παραμετροποίησης και χρήσης του λογισμικού στα ελληνικά. 
Τεύχος τεχνικής περιγραφής του παραμετροποιημένου συστήματος στα δεδομένα του νοσοκομείου με 
αναλυτικές οδηγίες για τον έλεγχο, παραμετροποίηση και εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τις 
ελεγχόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (του νοσοκομείου). 

Συμπεριλαμβάνεται απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-17:00 
διάρκειας δέκα (10) ωρών, θεωρώντας την ελάχιστη διάρκεια κλήσης μισή ώρα. 

 

Γενικοί Όροι 

Στο κόστος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και 

ολοκλήρωση των εργασιών μαζί με τα υλικά που απαιτούνται, ακόμα και αν δεν κατονομάζονται ρητά. 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε ημέρες μη εφημερίας του νοσοκομείου: Δευτέρα, Τετάρτη, 

Παρασκευή και Σάββατο. 

Η έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάθεση 

στον Ανάδοχο. Η ολοκλήρωση των εργασιών να πραγματοποιηθεί εντός σαράντα (40) ημερολογιακών 

ημερών από την έναρξή τους. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας 
των εγκαταστάσεων στις οποίες θα επέμβει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Σε οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία αυτών που προκληθεί εξαιτίας των εργασιών του Αναδόχου, αυτός είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την άμεση αποκατάσταση αυτών με δική του επιβάρυνση. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία του BMS με συστήματα τρίτων μερών, 
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εκτός του συστήματος πυρανίχνευσης. Σε περίπτωση που ο εγκαταστάτης αυτών των συστημάτων 
πρέπει να επέμβει για την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του νέου BMS (π.χ. επικοινωνία με 
Trane κλπ.), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με το νοσοκομείο και το τρίτο μέρος. Η 
εκτέλεση ενδεχόμενων απαιτούμενων εργασιών του τρίτου μέρους (εκτός του συστήματος της 
πυρανίχνευσης) θα γίνει με επιβάρυνση του Αναδόχου.  

Για την λήψη των απαιτούμενων σημάτων για δημιουργία γραφικών, αλλά και τις υπόλοιπες λειτουργίες 
του BMS στο πεδίο της πυρανίχνευσης (alarms, events, έλεγχος κλιματιστικών μονάδων ή μονάδων 
αερισμού σε περίπτωση σήματος πυρκαγιάς κλπ.), το νοσοκομείο θα είναι υποχρεωμένο να προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες ώστε αυτά να παρέχονται στο BMS μέσω πρωτοκόλλου Βacknet. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με το νοσοκομείο και τον Ανάδοχο του έργου αναβάθμισης του 
συστήματος πυρανίχνευσης για την συνεργασία των δύο συστημάτων, αλλά και σε περίπτωση 
οποιαδήποτε εμπλοκής. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας μέσω πρωτοκόλλου Backnet να υπάρχει 
δυνατότητα επικοινωνίας του BMS μέσω του λογισμικού OPC (το κόστος των απαιτούμενων επιπλέον 
αδειών και ενεργειών επιβαρύνει το νοσοκομείο). Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει σε αυτή τη 
διαδικασία δεν εγείρει οποιαδήποτε αξίωση από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος να παρέχει για το λογισμικό και τα υλικά και μικροϋλικά που θα εγκαταστήσει εγγύηση 
καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη, με εξαίρεση την εγγύηση του υλικού του σταθμού 
εργασίας που καθορίζεται σε σχετική παράγραφο. Η εγγύηση του λογισμικού περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση «patches» διόρθωσης του λογισμικού (όχι αναβάθμισης με νέες δυνατότητες). 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν στην τεχνική προσφορά τους: 

- Τεχνική περιγραφή με πίνακα συμμόρφωσης με παραπομπές σε εγχειρίδια για τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις παραγράφους «Σταθμός εργασίας»,  «Λογισμικό BMS και 
παρελκόμενο λογισμικό». Στην τεχνική περιγραφή να αναφέρονται οι επιπλέον δυνατότητες που 
παρέχει το προσφερόμενο σύστημα πέρα από τις προδιαγραφόμενες. 

- Τεχνική περιγραφή με πίνακα συμμόρφωσης ΝΑΙ/ΟΧΙ για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους «Εργασίες εγκατάστασης»,  «Γενικοί Όροι». 

- Εγχειρίδιο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου λογισμικού και τις άδειες χρήσης. 

- Εγχειρίδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού εργασίας και των παρελκόμενων αυτού. 

- Εγχειρίδιο ή demo video με τις οθόνες και τον τρόπο λειτουργίας ανάλογου συστήματος. 

- Ως αποδεικτικό εμπειρίας, μια βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης ενός 
λογισμικού BMS σε νοσηλευτικό ίδρυμα για έλεγχο τουλάχιστον 1500 σημείων. 

- Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές 
Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης 
και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή 
τους. 

- Ενδεικτικό Τιμοκατάλογο για τα ακόλουθα: 

o Συντήρηση λογισμικού διάρκειας ενός έτους που περιλαμβάνει έλεγχο καλής 
λειτουργίας λογισμικού, εγκατάσταση patches και νέων εκδόσεων 

o Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (24.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 


