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ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.∆/νση       : Κ.Καραµανλή 36 
Ταχ. Κώδικας  : 62 110 Σέρρες                                                          
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Τηλέφωνο       : 23213 50357 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια (UPS) - εξοπλισµού 
διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος (CPV 31161900-1), για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Σερρών, προϋπολογισθείσας αξίας 5.332,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και 
παροχή υπηρεσιών για διετή υποστήριξη συνοδευτικού εξοπλισµού διανοµής και 
ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος (UPS) απαραίτητου για την ορθή λειτουργία των 
εξυπηρετητών (CPV 51112100-1) προϋπολογισθείσας αξίας 5.456,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021.  Κωδ. NUTS:EL526  

 
     Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει α) στην προµήθεια 
(UPS) - εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος και β) στην ανάθεση διετούς 
υποστήριξης συνοδευτικού εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος (UPS) 
απαραίτητου για την ορθή λειτουργία των εξυπηρετητών, σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 
1729.α.01 και 0879.α.01 αντιστοίχως, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 
2021, 
 
και έχοντας υπόψη: 
 
1) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2) τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3) τον Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α), 
4) τον Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
147/Α) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση», 
5) την µε αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση 
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
6) το αρ.πρωτ. 84401(299)/10-2-2021 (Α∆ΑΜ:21REQ008129037) Πρωτογενές Αίτηµα του 
Τµ. ∆ιαφάνειας και Υποστήριξης Συστηµάτων της Π.Ε. Σερρών, 
7) την µε αρ. πρωτ. 131267(1428)/3-3-2021 (Α∆Α:Ψ0ΟΚ7ΛΛ-Η6Κ, 
Α∆ΑΜ:21REQ008225504) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α 
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1618 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ, που αφορά την προµήθεια 
(UPS) - εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος, 
8)  την µε αρ. πρωτ. 131265(1426)/3-3-2021 (Α∆Α:62Ν57ΛΛ-Η7Φ, 
Α∆ΑΜ:21REQ008224432) πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε 
µε α/α 1617 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ, που αφορά τη διετή 
υποστήριξη συνοδευτικού εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος (UPS) 
απαραίτητου για την ορθή λειτουργία των εξυπηρετητών, 
 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν 
ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόµενους,  
 
Α) για την προµήθεια (UPS) - εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύµατος, 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1:  
 
                                             ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 
 

          Υλικό        Τεµάχια Εκτιµώµενο κόστος 
σε € χωρίς ΦΠΑ 

Εκτιµώµενο κόστος 
σε € µε ΦΠΑ 24% 

Καινούργιο UPS 
10KVA /KW 

τριφασικής εισόδου 
– εξόδου µε 

ενσωµατωµένη 
κάρτα snmp 

(Συµπεριλαµβάνε-
ται µεταφορά και 
εγκατάσταση του) 

 

 
 
 
 
1 4.300,00 5.332,00 

 
 

 
Το UPS που θα εγκατασταθεί στο κεντρικό κτίριο και θα αντικαταστήσει παλαιότερο, θα 
πρέπει να πληροί τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 
  
                                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 1β 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.   ΕΙΣΟ∆ΟΣ  
Ονοµαστική τάση 400 V - 3 φάσεις + Ν 

Ανοχή τάσης ανά φάση 187 V έως 276 V (-15% / 
+10%) 

Ονοµαστική συχνότητα 
λειτουργίας 50 – 60Hz 

Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz ή 60 Hz  
 (κατ’ επιλογή) 

Όρια συχνότητας 
λειτουργίας 40-72Hz 

Αρµονική παραµόρφωση 
ρεύµατος εισόδου (THDi) < 3%  

Συντελεστή ισχύος 
εισόδου 0,99 
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Ρεύµα εκκίνησης 
ανορθωτή Έως 15Α  

           2.         ΕΞΟ∆ΟΣ 

Ονοµαστική τάση 400 V (380V,415V κατ’ 
επιλογή) 3 φάσεις + Ν 

Ονοµαστική ισχύς 10KVA/10KW 
Αριθµός modules 1 
Συντελεστής ισχύος 

εξόδου 1 

Σταθερότητα τάσης 
εξόδου <1% 

Ονοµαστική συχνότητα 50 ή 60 Hz 
 (κατ’ επιλογή) 

Εύρος  
∆υναµική σταθερότητα 
τάσης για µεταβολή 

φορτίου από 0 σε 100% 
µε χρονική 

αποκατάσταση έως 100 
ms   

4%   
 

Αρµονική παραµόρφωση 
τάσης µε γραµµικό 
φορτίο  

< 1.5% 

Αρµονική παραµόρφωση 
τάσης µε µη γραµµικό 
φορτίο  

< 3.5% 

Υπερφόρτωση 
µετατροπέα 

1) Στο 135% του 
φορτίου, Το UPS 
να γυρίζει σε 
‘Bypass mode’ 
µετά από 10 λεπτά 

 
2) Στο 155% του 

φορτίου το UPS να 
γυρίζει σε ‘Bypass 
mode’ µετά από 1 
λεπτό 

 
Ικανότητα 
υπερφόρτωσης σε 
ECO Mode 

Χωρίς µεταγωγή 
για φορτίο < 110% 

 
Ικανότητα 
υπερφόρτωσης σε 
Bypass Mode 

Χωρίς µεταγωγή 
για φορτίο < 125% 
 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Θερµοκρασία 
λειτουργίας UPS 

0 έως 40°C 

∆υνατότητα 
παραλληλισµού UPS  

Έως 4 µονάδες 

Ρελέ αποµόνωσης 
του UPS από το 
δίκτυο (Back feed 

Relay) 

ΝΑΙ 



 4 

Ακουστικός θόρυβος 
σε απόσταση 1 m , 

στους 25°C  

1) < 58dBA σε 
λειτουργία διπλής 
µετατροπής 

2) < 47 dBA σε 
λειτουργία 
εξοικονόµησης 
ενέργειας (ECO 
Mode) 

Απόδοση AC-AC µε 
πλήρες(100%) 
γραµµικό φορτίο  

96% 

Απόδοση AC-AC µε 
50% γραµµικό 

φορτίο 

>93 

∆υνατότητα 
αντικατάστασης 
µπαταριών εν 
λειτουργία χωρίς 
διακοπή (hot 
swappable)  

 
 

NAI 

∆ιάρκεια αυτονοµίας 
(8 λεπτά) µε 32 
εσωτερικές 

µπαταρίες µακράς 
διάρκειας (6-9 

χρόνια), σε κάνιστρο 
µε αντίσταση στη 
φλόγα (FR) , τύπου 
12V-9Ah, µε φορτίο 

ίσο µε την 
ονοµαστική ισχύ 

(10KW) του UPS , 
που να 

αποδεικνύεται από 
επίσηµα φυλλάδια 
της κατασκευάστρια 

εταιρίας. 

 
 
 
 
 
 

8 min 
 
 
 

∆ιάρκεια αυτονοµίας 
µπαταριών σε φορτίο 
ίσο µε το µισό της 
ονοµαστικής ισχύος 

(5KW) 

 
5KW: 20 min 

 
 

Ενσωµατωµένος 
Χειροκίνητος 
∆ιακόπτης 

Παράκαµψης (ΜΒS) 

 
NAI  

 

ISO 9001 (NAI/OXI) ΝΑΙ 
Θύρα RS 232 / USB  Θύρα RS 232 ΚΑΙ USB 
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Ενσωµατωµένη 
Κάρτα δικτύου (WEB 
CARD) διαχείρισης 
και Auto shutdown 

s/w για όλα τα 
γνωστά λειτουργικά 
συστήµατα καθώς 

και για VM 

 
 

ΝΑΙ 

Θέσεις mini slot για 
επιπλέον κάρτες  

ΝΑΙ  

Χρόνος 
εργοστασιακής 
εγγύησης  

Τουλάχιστον 12 µήνες 

 
 
       Για την αγορά του νέου UPS στην τιµή θα περιλαµβάνεται η σύνδεση σε έτοιµη 
ηλεκτρολογική υποδοµή, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση στο χειρισµό του από 
ειδικευµένους τεχνικούς της εταιρείας. Ο εξοπλισµός θα µεταφερθεί στο ακριβές σηµείο 
εγκατάστασης (διότι η παράδοση του UPS από την µεταφορική εταιρεία είναι επί 
πεζοδροµίου). Η προετοιµασία για την τροφοδοσία των ευαίσθητων φορτίων θα γίνει 
βάσει διαγράµµατος που θα µας προµηθεύσει και θα καθοδηγήσει το τεχνικό τµήµα της 
εταιρείας τους αντίστοιχους τεχνικούς µας. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός 
(1) έτους µε δωρεάν Service και ανταλλακτικά για κάθε βλάβη που δεν οφείλεται σε κακή 
χρήση ή ατύχηµα. Η εγγύηση θα καλύπτει και τις µπαταρίες του UPS από την έναρξη 
λειτουργίας του. 
 
 
Β) για τη διετή υποστήριξη συνοδευτικού εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύµατος (UPS) απαραίτητου για την ορθή λειτουργία των 
εξυπηρετητών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 2:  
 
 
                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 

                                              UPS προς Συντήρηση 

Α/Α Κτίριο Τύπος UPS Σειριακός αριθµός 

∆ιετές 
Κόστος 

(µη 
συµπερ. 
ΦΠΑ) 

1 ΚΤΗΝΙΑΤΡEIΟ TIGRA OTE B 1KVA 70540730167 
                            
400,00 

2 ΚΤΗΝΙΑΤΡEIΟ TIGRA OTE B 1KVA 7054071016 
                            
400,00 

3 ∆ΑΟΚ 
APC SMART UPS 
2200VA(ΜΕΟΘΟΝΗ) IS1128007374 

                            
850,00 

4 ΚΤΕΟ  TIGRA OTE B 1KVA 70540730183 
                             
400,00 

5 KTEO CYBERPOWER 1KVA 18J3P3000149 
                             
400,00 
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6 ΚΤΕΟ  APC RS 800VA 90051799 
                             
400,00 

7 KTEO PC STAR 650 VA  303110470682 
                             
300,00 

8 KTEO 
APC SMART UPS 
2200VA(ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ) JS1034000251 

                             
850,00 

9 KTEO EATON 5SC 750VA G132G02072 
                             
400,00 

 
        
       και θα πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω απαιτήσεις: 
 
 

Α/Α
  

                        ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Η υποστήριξη θα είναι διετούς διάρκειας και 
περιλαµβάνει ανταλλακτικά, αναλώσιµα και 
εργασίες. 

Υποχρεωτική 
 

2 Ο ανάδοχος θα διαθέτει προσωπικό το οποίο έχει 
µακροχρόνια εµπειρία σε συστήµατα UPS και 
υποκατάστηµα σε κοντινό σηµείο για την κάλυψη 
της Βορείου Ελλάδος. 

Υποχρεωτική 

3 Σε κάθε περίπτωση κλήσης του αναδόχου, η 
ανταπόκριση τεχνικού θα πρέπει να γίνει το 
αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας 
από την αναγγελία της βλάβης. Περιλαµβάνονται 
απεριόριστες κλήσεις για τηλεφωνική υποστήριξη. 

Υποχρεωτική 

4 Σε περίπτωση βλάβης, όλα τα ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα θα είναι προµήθειας του αναδόχου, τα 
οποία θα έχουν ίδιες ή ανώτερες προδιαγραφές 
µε τα υλικά που αντικαθιστούν. 
Η υποστήριξη καλύπτει όλα τα ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα των UPS. 
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ανταλλακτικά για την 
επισκευή του, θα γίνεται προσωρινή 
αντικατάστασή µε UPS ιδίας ισχύος και 
προδιαγραφών µέχρι να λήξει η σύµβαση. Με την 
λήξη της σύµβασης, κάθε προσωρινή 
αντικατάσταση εξοπλισµού θα γίνεται αυτόµατα 
µόνιµη. 

Υποχρεωτική 

5 Η συντήρηση περιλαµβάνει µια υποχρεωτική 
επίσκεψη κάθε χρόνο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες της υπηρεσίας. 

Υποχρεωτική 

 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται:  
α) για την προµήθεια καινούργιου U  P S  (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), στο πόσο των 5.332,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 4.300,00 € άνευ Φ.Π.Α., που θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 1729.α.01, του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Σερρών, οικ. έτους 2021 και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ 
131267(1428)/3-3-2021 (Α∆Α:Ψ0ΟΚ7ΛΛ-Η6Κ, Α∆ΑΜ:21REQ008225504), η οποία 
καταχωρήθηκε µε α/α 1618 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Π.Κ.Μ. και  
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β) για τη διετή υποστήριξη συνοδευτικού εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύµατος (UPS) απαραίτητου για την ορθή λειτουργία των εξυπηρετητών (ΠΙΝΑΚΑΣ 2), στο 
ποσό των 5.456,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 4.400,00 € άνευ 
Φ.Π.Α., που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 0879.α.01, του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2021 και υπάρχει πολυετής Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ 131265(1426)/3-3-2021 (Α∆Α:62Ν57ΛΛ-Η7Φ, 
Α∆ΑΜ:21REQ008224432), η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 1617 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωµής της Π.Κ.Μ. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  U   P S 

Οι τεχνικές προδιαγραφές UPS θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα 1β.  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος θα περιέχει 
τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 
1) «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος περιέχει:  

 
Α) ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται 
ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους, οι οικονοµικοί φορείς: 
 
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους 
ακόλουθους λόγους: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 73 
παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό µητρώο) 
 Για τα νοµικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση 
για τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα 
µέλη του ∆.Σ. 
 
β) ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις από παρόµοιες διαδικασίες 
(Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 
     
γ)  Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του 
Ν.4412/2016) 
  
δ) Είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. 
α) του Ν.4412/2016) 
 
ε) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
      Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω        
περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 



 8 

είναι εγκαταστηµένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά. 
 
Β) Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, νοµιµοποιητικά στοιχεία σύστασης και 
εκπροσώπησης. 
 
      Τα αποδεικτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις - δηλαδή α) ποινικό µητρώο 
(Για τα νοµικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκοµίζεται ποινικό µητρώο 
για τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα 
µέλη του ∆.Σ.), β) πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης και µη υπαγωγής σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που 
εκδίδονται από αρµόδια (δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) 
φορολογική ενηµερότητα και ε) πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο, θα 
προσκοµιστούν πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.  
 
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α) και β) πρέπει 
να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων 
γ) και δ) να είναι εν ισχύ την ηµέρα της υποβολής τους και των περιπτώσεων ε) 
και στ) τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή τους.   
 
2) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιέχει: α) όσον αφορά τα 
υλικά του Πίνακα 1, συµπληρωµένο το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ, β) όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσίας του Πίνακα 2, συµπληρωµένο το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος ΙV.  

 
3) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου, α) όσον αφορά τα υλικά του Πίνακα 1, 
συµπληρωµένο το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος Ι, β) όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσίας του Πίνακα 2, συµπληρωµένο το υπόδειγµα 
οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος ΙΙΙ.  

 
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι µε την κατάθεση των 

προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 

 
                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής. 
Η οικονοµική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και σ’ αυτήν θα συµπεριλαµβάνεται (όσον 
αφορά τα υλικά του Πίνακα 1) και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του 
καινούργιου UPS. 
 

 
 
 

                                              ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές ή α) για τα υλικά του Πίνακα 
1 ή β) για τις υπηρεσίες του Πίνακα 2 ή γ) για το σύνολο του έργου, εντός της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει την προσφορά του 
σε ένα κύριο σφραγισµένο φάκελο. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο 

γραφείο 219, 2ος όροφος του ∆ιοικητηρίου, Κ. Καραµανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 
23213 50357 µέχρι και την Πέµπτη 11-3-2021 και ώρα 2:30 µ.µ. 
Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται 

εκπρόθεσµες και δε θα λαµβάνονται υπόψη. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. 

Πόρων της Π.Ε. Σερρών την Παρασκευή 12-3-2021 και ώρα 9:00 π.µ.  
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της      

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

 
      Η σύµβαση: α) των υλικών του ΠΙΝΑΚΑ 1 θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και 
έως 31-12-2021. Μετά την υπογραφή της σύµβασης θα ακολουθήσει τηλεφωνική ή 
έγγραφη παραγγελία των υλικών και η παράδοσή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την παραγγελία και β) της παροχής υπηρεσίας 
του ΠΙΝΑΚΑ 2 θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για δύο έτη. Η τιµολόγηση της 
διετούς υποστήριξης του συνοδευτικού εξοπλισµού διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού 
ρεύµατος (UPS), απαραίτητου για την ορθή λειτουργία των εξυπηρετητών, θα γίνεται 
άπαξ του έτους στην αρχή  κάθε περιόδου. 
  
                                                                       
 
                                                                      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 
 
 
 
                                                                            Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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                                                  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 
 

 
 
 

          Υλικό        Τεµάχια Προσφερόµενη τιµή 
σε € χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόµενη τιµή 
σε € µε ΦΠΑ 24% 

Καινούργιο UPS 
10KVA /KW 

τριφασικής εισόδου 
– εξόδου µε 

ενσωµατωµένη 
κάρτα snmp 

(Συµπεριλαµβάνε-
ται µεταφορά και 
εγκατάσταση του) 

 

 
 
 
 
1   

 
 
 
 
 

                                                Ηµεροµηνία ……/……/2021 
 
 
 
                                                                                  Ο προσφέρων 
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                                                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 1 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1.       ΕΙΣΟ∆ΟΣ   

Ονοµαστική τάση 400 V - 3 φάσεις + Ν  

Ανοχή τάσης ανά φάση 187 V έως 276 V (-15% / 
+10%) 

 

Ονοµαστική συχνότητα 
λειτουργίας 50 – 60Hz  

Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz ή 60 Hz  
 (κατ’ επιλογή) 

 

Όρια συχνότητας 
λειτουργίας 40-72Hz  

Αρµονική παραµόρφωση 
ρεύµατος εισόδου (THDi) < 3%   

Συντελεστή ισχύος 
εισόδου 0,99  

Ρεύµα εκκίνησης 
ανορθωτή Έως 15Α   

1. ΕΞΟ∆ΟΣ  

Ονοµαστική τάση 400 V (380V,415V κατ’ 
επιλογή) 3 φάσεις + Ν 

 

Ονοµαστική ισχύς 10KVA/10KW  
Αριθµός modules 1  
Συντελεστής ισχύος 

εξόδου 1  

Σταθερότητα τάσης 
εξόδου <1%  

Ονοµαστική συχνότητα 50 ή 60 Hz 
 (κατ’ επιλογή) 

 

Εύρος   
∆υναµική σταθερότητα 
τάσης για µεταβολή 

φορτίου από 0 σε 100% 
µε χρονική 

αποκατάσταση έως 100 
ms   

4%   
 

 

Αρµονική παραµόρφωση 
τάσης µε γραµµικό 
φορτίο  

< 1.5%  

Αρµονική παραµόρφωση 
τάσης µε µη γραµµικό 
φορτίο  

< 3.5%  
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Υπερφόρτωση 
µετατροπέα 

3) Στο 135% του 
φορτίου, Το UPS 
να γυρίζει σε 
‘Bypass mode’ 
µετά από 10 λεπτά 

 
4) Στο 155% του 

φορτίου το UPS να 
γυρίζει σε ‘Bypass 
mode’ µετά από 1 
λεπτό 

 

 

Ικανότητα 
υπερφόρτωσης σε 
ECO Mode 

Χωρίς µεταγωγή 
για φορτίο < 110% 

 

 

Ικανότητα 
υπερφόρτωσης σε 
Bypass Mode 

Χωρίς µεταγωγή 
για φορτίο < 125% 
 

 

                                     ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Θερµοκρασία 
λειτουργίας UPS 

0 έως 40°C  

∆υνατότητα 
παραλληλισµού UPS  

Έως 4 µονάδες  

Ρελέ αποµόνωσης 
του UPS από το 
δίκτυο (Back feed 

Relay) 

ΝΑΙ  

Ακουστικός θόρυβος 
σε απόσταση 1 m , 

στους 25°C  

3) < 58dBA σε 
λειτουργία διπλής 
µετατροπής 

4) < 47 dBA σε 
λειτουργία 
εξοικονόµησης 
ενέργειας (ECO 
Mode) 

 

Απόδοση AC-AC µε 
πλήρες(100%) 
γραµµικό φορτίο  

96%  

Απόδοση AC-AC µε 
50% γραµµικό 

φορτίο 

>93  

∆υνατότητα 
αντικατάστασης 
µπαταριών εν 
λειτουργία χωρίς 
διακοπή (hot 
swappable)  

 
 

NAI 
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∆ιάρκεια αυτονοµίας 
(8 λεπτά) µε 32 
εσωτερικές 

µπαταρίες µακράς 
διάρκειας (6-9 

χρόνια), σε κάνιστρο 
µε αντίσταση στη 
φλόγα (FR) , τύπου 
12V-9Ah, µε φορτίο 

ίσο µε την 
ονοµαστική ισχύ 

(10KW) του UPS , 
που να 

αποδεικνύεται από 
επίσηµα φυλλάδια 
της κατασκευάστρια 

εταιρίας. 

 
 
 
 
 
 

8 min 
 
 
 

 

∆ιάρκεια αυτονοµίας 
µπαταριών σε φορτίο 
ίσο µε το µισό της 
ονοµαστικής ισχύος 

(5KW) 

 
5KW: 20 min 

 
 

 

Ενσωµατωµένος 
Χειροκίνητος 
∆ιακόπτης 

Παράκαµψης (ΜΒS) 

 
NAI  

 

 

ISO 9001 (NAI/OXI) ΝΑΙ  
Θύρα RS 232 / USB  Θύρα RS 232 ΚΑΙ USB  
Ενσωµατωµένη 

Κάρτα δικτύου (WEB 
CARD) διαχείρισης 
και Auto shutdown 

s/w για όλα τα 
γνωστά λειτουργικά 
συστήµατα καθώς 

και για VM 

 
 

ΝΑΙ 

 

Θέσεις mini slot για 
επιπλέον κάρτες  

ΝΑΙ   

Χρόνος 
εργοστασιακής 
εγγύησης  

Τουλάχιστον 12 µήνες  

 
 
 
 
 

                                                Ηµεροµηνία ……/……/2021 
 
 
 
                                                                                  Ο προσφέρων 
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                                                  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΙΙI 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑ 2 
 
 
Έτος ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεµάχια Προσφε-

ρόµενη 
τιµή χωρίς 
ΦΠΑ 

Προσφερόµενη τιµή µε 
ΦΠΑ 24% 

2021 
 

 

2022 

Συντήρηση µε 
ανταλλακτικά & 
αναλώσιµα για δύο έτη, 
µεταφορά και εγκατάστασή 
τους  

 

9  
 

                                                                               
Σύνολο 

  

 
 
 
 

 
                                                Ηµεροµηνία ……/……/2021 

 
 
 
                                                                                  Ο προσφέρων 
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                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
                          ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 
 
 
 
Α/Α
  

                         ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Η υποστήριξη θα είναι διετούς διάρκειας και 
περιλαµβάνει ανταλλακτικά, αναλώσιµα και 
εργασίες. 

 

2 Ο ανάδοχος θα διαθέτει προσωπικό το οποίο έχει 
µακροχρόνια εµπειρία σε συστήµατα UPS και 
υποκατάστηµα σε κοντινό σηµείο για την κάλυψη 
της Βορείου Ελλάδας. 

 

3 Σε κάθε περίπτωση κλήσης του αναδόχου, η 
ανταπόκριση τεχνικού θα πρέπει να γίνει το 
αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας 
από την αναγγελία της βλάβης. Περιλαµβάνονται 
απεριόριστες κλήσεις για τηλεφωνική υποστήριξη. 

 

4 Σε περίπτωση βλάβης, όλα τα ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα θα είναι προµήθειας του αναδόχου, τα 
οποία θα έχουν ίδιες ή ανώτερες προδιαγραφές 
µε τα υλικά που αντικαθιστούν. 
Η υποστήριξη καλύπτει όλα τα ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα των UPS. 
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ανταλλακτικά για την 
επισκευή του, θα γίνεται προσωρινή 
αντικατάστασή µε UPS ιδίας ισχύος και 
προδιαγραφών µέχρι να λήξει η σύµβαση. Με την 
λήξη της σύµβασης, κάθε προσωρινή 
αντικατάσταση εξοπλισµού θα γίνεται αυτόµατα 
µόνιµη. 

 

5 Η συντήρηση περιλαµβάνει µια υποχρεωτική 
επίσκεψη κάθε χρόνο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες της υπηρεσίας. 

 

 
 
 
 

                                          Ηµεροµηνία ……/……/2021 
 
 
 
                                                                                  Ο προσφέρων 
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