ΑΔΑ: 946ΓΟΡΛΟ-ΟΣ7

INFORMATICS
18PROC003155610
2018-05-24
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.24 15:01:34
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745
∆.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138
FAX: 210-3223935
Αριθ. Πρωτ. :8430
Ηµεροµηνία :24.05.18
Αρµόδια : Γ. Καρανίκα
Τηλέφωνο : 214-4141339
ΘΕΜΑ: Συνο̟τικός µειοδοτικός διαγωνισµός για την συντήρηση του Συστήµατος
Τηλεχειρισµού των Υ̟οσταθµών Έλξεως και Εγκαταστάσεων του δικτύου της γραµµής 1
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, (Τ∆-052/18).
Α̟όφαση Ανάληψης Υ̟οχρέωσης Α∆Α. 6ΑΧΟΟΡΛΟ-73Γ &7Θ6Λ465ΧΘΞ-5Μ2
MR-181603
Προϋ̟ολογισµός: 1. Τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00€) ̟λέον ΦΠΑ για την αρχική
διάρκεια της σύµβασης.
2. Τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00€) ̟λέον ΦΠΑ για την διάρκεια της
̟αράτασης της σύµβασης.

Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ̟ροκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες
̟ροσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης
̟ροσφορά βάσει τιµής, για την συντήρηση του Συστήµατος Τηλεχειρισµού των
Υ̟οσταθµών Έλξεως και Εγκαταστάσεων του δικτύου της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. για
χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους. Η ΣΤΑΣΥ δύναται να ̟αρατείνει την διάρκεια της
σύµβασης µέχρι ένα (1) ε̟ι̟λέον έτος. µε τους ίδιους όρους. Ο διαγωνισµός
̟ροκηρύσσεται και διεξάγεται σύµφωνα µε το ν. 4412/2016.
Οι υ̟ηρεσίες έχουν συµ̟εριληφθεί στον εγκεκριµένο ̟ροϋ̟ολογισµό της ΣΤΑΣΥ και η
σύµβαση ̟ου θα ανατεθεί στον Ανάδοχο θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό τις διαθέσιµες
̟ιστώσεις της ΣΤΑΣΥ.
Το αντικείµενο του ̟αρόντος διαγωνισµού αφορά την ανάληψη ολοκληρωµένης
συντήρησης µε υλικά, καθώς και η α̟οκατάσταση των βλαβών τους, σύµφωνα µε τις
Τεχνικές Προδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται στο συνηµµένο Τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών.
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Οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες συντήρησης και υ̟οστήριξης, έναντι του Ετήσιου Βασικού
Τιµήµατος, συνο̟τικά είναι οι εξής:
•
•
•
•

Υ̟ηρεσία Προλη̟τικής Συντήρησης (ΥΠΣ)
Υ̟ηρεσία Τηλεφωνικής Υ̟οστήριξης (ΥΤΥ)
∆ιαθεσιµότητα ̟ροσω̟ικού του αναδόχου για την ̟ερί̟τωση εκτάκτων
βλαβών.
Οι ̟ρώτες ̟ενήντα (50) ώρες ανά έτος για ε̟έµβαση του ̟ροσω̟ικού του
αναδόχου σε ̟ερί̟τωση έκτακτης βλάβης.

Η ̟ροσφορά θα είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται
στο συνηµµένο τεύχος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ µε τίτλο «Τεχνικές ̟ροδιαγραφές».
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή ̟ροσφοράς για µέρος των ζητούµενων υ̟ηρεσιών ή η
υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες.
Η υ̟οβολή µίας µόνο ̟ροσφοράς δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
Προκειµένου να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η δυνατότητα να διαµορφώσουν ά̟οψη
για το αντικείµενο του εν λόγω διαγωνισµού, ̟ριν α̟ό την υ̟οβολή των ̟ροσφορών
τους, θα διοργανωθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ ΑΕ ε̟ίσκεψη την 01.06.2018. Οι διαγωνιζόµενοι
θα ̟ρέ̟ει να δηλώσουν δικαίωµα συµµετοχής στην ε̟ίσκεψη αυτή ε̟ικοινωνώντας µε τα
γραφεία της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στο τηλέφωνο 214-4141339 & 214-4141194, το αργότερο µία (1)
εργάσιµη ηµέρα ̟ριν α̟ό την ε̟ίσκεψη.
Η ̟αρούσα διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά: 1)στον ιστότο̟ο του ̟ρογράµµατος
∆ιαύγεια 2) στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ www.stasy.gr 3) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). Ηλεκτρονικά θα αναρτούνται ο̟οιεσδή̟οτε
τυχόν ενηµερωτικές ε̟ιστολές, βελτιώσεις, συµ̟ληρώσεις, ή διευκρινίσεις ̟ου αφορούν
τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Για ̟ληροφορίες τεχνικής φύσεως µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε µε τον κ. Ιωάννη
Α̟οστολό̟ουλο στο τηλ. 214-4146082 & 697.4039163.
1.

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή
συνεταιρισµοί ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών ̟ροσώ̟ων, ̟ου ασχολούνται και
λειτουργούν νόµιµα, µε δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, και
̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
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α) κράτος – µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή
β) κράτος – µέλος της Συµφωνίας του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Σ∆Σ), στο βαθµό ̟ου η θ̟ό ανάθεση σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα
̟αραρτήµατα 1,2,4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ευρω̟αϊκή Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Σ∆Σ ή
δ) τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις και έχουν συνάψει διµερή
ή ̟ολυµερή συµφωνία µε την ΕΕ
Ε̟ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε
µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης.
Οι ενώσεις δεν α̟αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ̟ροκειµένου να
υ̟οβάλουν ̟ροσφορά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά̟οια α̟ό αυτές, η
Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης να συσταθεί
Κοινο̟ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο̟ραξίας ευθύνονται
έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου.

2.

Υ̟οβολή Προσφοράς

Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι και την 06.06.2018 και ώρα
11.00 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο
φάκελο της ̟ροσφοράς να αναγράφεται :
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ∆ - 052/18
«Συντήρηση του Συστήµατος Τηλεχειρισµού των Υ̟οσταθµών Έλξεως και
Εγκαταστάσεων του δικτύου της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.»
Προς:
ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67
Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά , µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟οδεδειγµένα ̟ριν
την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες.
3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί δηµόσια την 06.06.2018 και ώρα
11:30 στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά» , 2ος όροφος, α̟ό
την ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού.
Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα α̟ορρί̟τονται ως µη κανονικές και
ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν.
Η α̟οσφράγιση διενεργείται δηµόσια, ̟αρουσία των ̟ροσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων τους, οι ο̟οίοι λαµβάνουν γνώση των λοι̟ών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων ̟ου υ̟οβλήθηκαν α̟ό αυτούς. Οι
̟αριστάµενοι στην διαδικασία ε̟ιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο ταυτο̟οίησης και ̟αραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται κατά την α̟οσφράγιση είναι η εξής :
• Μονογράφεται και α̟οσφραγίζεται ο φάκελος ̟ροσφοράς, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνει τα
νοµιµο̟οιητικά έγγραφα, τις ̟ιστο̟οιήσεις και την οικονοµική ̟ροσφορά
• Μονογράφονται δε και σφραγίζονται α̟ό το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά
̟ου υ̟οβάλλονται ανά φύλλο.
Οι φάκελοι ̟ροσφορών των διαγωνιζοµένων, θα ελεγχθούν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση.
Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται κατά τον έλεγχο είναι η εξής:
• Η ε̟ιτρο̟ή καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου των
δικαιολογητικών και την κατάταξη βάσει των οικονοµικών ̟ροσφορών σε ̟ρακτικό
και γνωµοδοτεί για τον ̟ροσωρινό ανάδοχο.
• Το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύψουν
ισότιµες ̟ροσφορές, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ε̟ιλέγει τον ̟ροσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων
̟ου έχουν ̟ροσφέρει την ίδια τιµή και το α̟οτέλεσµα καταγράφεται στο ̟ρακτικό.
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• Το ̟ρακτικό µε το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού ε̟ικυρώνεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5 «Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού» του ̟αρόντος.
Συµ̟λήρωση - Α̟οσαφήνιση Πληροφοριών & ∆ικαιολογητικών
•

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών, η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. µ̟ορεί να καλεί
εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµ̟ληρώνουν τα έγγραφα ή
τα δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβάλει, µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία, η ο̟οία δεν
µ̟ορεί να είναι µικρότερη α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης
σε αυτούς της σχετικής ̟ρόσκλησης. Ο̟οιαδή̟οτε διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση
υ̟οβάλλεται α̟ό τους ̟ροσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
δεν λαµβάνεται υ̟όψη.

•

Η ̟ιο ̟άνω διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, ε̟ουσιώδεις
̟ληµµέλειες ή ̟ρόδηλα τυ̟ικά σφάλµατα ̟ου ε̟ιδέχονται διόρθωση ή
συµ̟λήρωση, ό̟ως ιδίως ̟αράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση,
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υ̟οφακέλων των
̟ροσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές α̟οκλίσεις των
εγγράφων της ̟ροσφοράς α̟ό την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας
σύναψης σύµβασης, ̟ου δεν ε̟ιφέρουν έννοµες συνέ̟ειες ως ̟ρος το ̟εριεχόµενό
τους, ελλείψεις ως ̟ρος τα νοµιµο̟οιητικά στοιχεία, ̟ληµµελή σήµανση
αντιγράφων ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) και µεταφράσεων και λοι̟ών ̟ιστο̟οιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφορο̟οίηση της δοµής των εγγράφων της ̟ροσφοράς α̟ό τα υ̟οδείγµατα ̟ου
θεσ̟ίζονται µε το νόµο, τις κανονιστικές ̟ράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η
συµ̟λήρωση ή η διευκρίνιση κατά το ̟ρώτο εδάφιο δεν ε̟ιτρέ̟εται να έχει ως
συνέ̟εια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ̟οβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των
όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση, ακόµη και µε νέα
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών ̟ου έχουν ήδη υ̟οβληθεί.

•

Η διευκρίνιση ή η συµ̟λήρωση της ̟αραγράφου 1 δεν ̟ρέ̟ει να εισάγει
διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέ̟εια
ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης.

•

Ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί να καλεί εγγράφως τους ̟ροσφέροντες να
διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη ̟ροθεσµία η ο̟οία δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη
α̟ό ε̟τά (7) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της σχετικής ̟ρόκλησης, το
̟εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ου έχουν υ̟οβάλει, αν
̟εριέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, ε̟ουσιώδεις ̟αραλείψεις ή
̟ρόδηλα τυ̟ικά ή υ̟ολογιστικά σφάλµατα ̟ου ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι
µ̟ορεί να θερα̟ευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν ̟ρέ̟ει να έχει ως α̟οτέλεσµα την
ουσιώδη αλλοίωση της ̟ροσφοράς και δεν ̟ρέ̟ει να ̟ροσδίδει αθέµιτο
ανταγωνιστικό ̟λεονέκτηµα της συγκεκριµένης ̟ροσφοράς σε σχέση µε τις λοι̟ές.
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Η ̟αροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον ̟ροσφέροντα, σύµφωνα µε τις
̟αραγράφους 1 έως 4, είναι υ̟οχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, εάν ε̟ίκειται
α̟οκλεισµός του ̟ροσφέροντα ή υ̟οψηφίου α̟ό τη διαδικασία, λόγω ασαφειών
των δικαιολογητικών και εγγράφων της ̟ροσφοράς.

•

3.

Περιεχόµενα Φακέλου Προσφοράς

Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα ̟αρακάτω έγγραφα σε
̟ρωτότυ̟α ή ευκρινή αντίγραφα :
3.1. Νοµιµο̟οιητικά Έγγραφα
α) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και το ο̟οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική
ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
β) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
γ) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το
ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους, ή
βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου
τριµήνου.
δ) Αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση,
α̟ό το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία ή
̟ιστο̟οιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοίκησης ή δικαστικής
αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ και το ̟ρόσω̟ο ̟ου
εκ̟ροσω̟εί την εταιρία
ε) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις και ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί
καταστατικών τρο̟ο̟οιήσεων α̟ό την αρµόδια αρχή
στ) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου, στην ο̟οία θα δηλώνεται :
•

ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των
στοιχείων της ̟αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ̟ου αφορούν το έργο
(τό̟ος έργου, συνθήκες ̟ροσ̟έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ̟.) µετά α̟ό
λε̟τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ̟ό τους όρους του
∆ιαγωνισµού αυτού.

•

ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά του
είναι ακριβή.
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•

ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους του ̟αρόντος ∆ιαγωνισµού και τα Τεύχη
αυτού και τους α̟οδέχεται.

•

1. Κατά την σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας σύµβασης,
θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νόµιµων α̟οδοχών ̟ου
έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες
α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β’ του Ν.4412/2016.
2. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί τις διατάξεις
της νοµοθεσίας ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υ̟οχρέωσης της ανωτέρω ̟αραγράφων
συνιστά σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα.

•

ότι δεν έχουν α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς ή σε κάθε ̟ερί̟τωση έχει
̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής ̟εριόδου ισχύος του α̟οκλεισµού

3.2 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα
Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, για τους συµµετέχοντες είναι να
έχουν εκτελέσει συντηρήσεις συστηµάτων τηλεχειρισµού Υ̟οσταθµών Μέσης Τάσεως,
Έλξεως ή ̟αρόµοιων εγκαταστάσεων, κατά την τελευταία ̟ενταετία, ήτοι α̟ό
01/01/2013 και µετά, µε συνολικό άθροισµα ανταλλάγµατος υλο̟οιηθησών συµβάσεων
τουλάχιστον ίσον µε το ̟οσό των είκοσι ̟έντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00€) άνευ ΦΠΑ ή
συµβάσεις ̟αροµοίου αντικειµένου, µε ηµεροµηνία υ̟ογραφής µετά την 01.01.2013,
τουλάχιστον τρίµηνης διάρκειας, των ο̟οίων το άθροισµα των συµβατικών τιµηµάτων
θα είναι τουλάχιστον 25.000,00€ ενώ η κάθε µία ξεχωριστά θα ̟ρέ̟ει να έχει συµβατικό
τίµηµα τουλάχιστον 8.500,00€ , άνευ ΦΠΑ.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρος α̟όδειξη των ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν
α) ΠΙΝΑΚΑ στον ο̟οίο θα αναγράφονται:
• Ο ̟ελάτης,
• Το όνοµα και τηλέφωνο του ̟ροσώ̟ου ε̟ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ
ε̟ιφυλάσσεται, εάν το ε̟ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε̟αλήθευσης των
στοιχείων ̟ου θα υ̟οβληθούν)
• Το είδος και το µέγεθος των εγκαταστάσεων ̟ου αφορούν αυτές οι συµβάσεις,
• Την τρέχουσα αξία των συµβάσεων
• Τη διάρκεια των συµβάσεων (ισχύς σύµβασης -χρόνος εκτέλεσης έργου – χρόνος
̟εράτωσης έργου)
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• Βεβαίωση του ̟ελάτη για την καλή εκτέλεση της σύµβασης (δεν γίνονται δεκτές
συστατικές ε̟ιστολές)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ̟ερί̟τωση, ̟ου στη σύµβαση, ̟ου ε̟ικαλείται ο διαγωνιζόµενος για την
α̟όδειξη της εµ̟ειρίας του, συµµετείχε σε κοινο̟ραξία, θα ̟ρέ̟ει η ζητούµενη α̟ό τη
διακήρυξη εµ̟ειρία να καλύ̟τεται α̟ό το ̟οσοστό συµµετοχής του διαγωνιζόµενου στη
κοινο̟ραξία.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι σύµ̟ραξη/κοινο̟ραξία, θα ̟ρέ̟ει η
ζητούµενη α̟ό τη διακήρυξη εµ̟ειρία να καλύ̟τεται τουλάχιστον α̟ό ένα µέλος αυτής.
3.3. Υ̟εργολαβίες
Σε ̟ερί̟τωση υ̟εργολαβίας, ο ̟ροσφέρων , θα ̟ρέ̟ει να αναφέρει στην ̟ροσφορά του
το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε
τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνει.
Α̟αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ̟οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή εν
µέρει α̟ό άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο και η εκχώρηση σε τρίτον µέρους ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ̟ροηγούµενη ρητή έγγραφη
συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟ροχωρήσει
στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ̟τωτο.
Υ̟εργολαβίες και ̟ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση µεταξύ
ο̟οιουδή̟οτε ̟ροµηθευτή ή υ̟εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να
λάβει ̟ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβου
για την εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε εργασιών της Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να
αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν
διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του έργου ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα Σύµβαση.
Η µη τήρηση της υ̟οχρέωσης αυτής α̟ό τον Ανάδοχο συνιστά ̟αράβαση συµβατικής
υ̟οχρέωσης.

3.4

Οικονοµική Προσφορά

Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται, σύµφωνα
µε το Συνηµµένο Παράρτηµα (Ι) του τεύχους διακήρυξης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
4.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η Ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ̟ου ̟ληρούν τους όρους
συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση τον
Έλεγχο των Νοµιµο̟οιητικών εγγράφων, και της Τεχνικής και ε̟αγγελµατικής
ικανότητας.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον συµφέρουσα
α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφορά βάσει τιµής.
Τ∆-052-18
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Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, ό̟ως αυτή ορίζεται
στον ̟αρόντα ̟ρόχειρο διαγωνισµό, δεν θα γίνονται α̟οδεκτές.
Εφόσον α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, η
̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.
Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε̟ί των
εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
Ο Ανάδοχος θα εγγυάται την τήρηση των ̟ροσφερθέντων τιµηµάτων και τιµών ̟ου
είναι σύµφωνες µε την οικονοµική του ̟ροσφορά και έχουν ε̟έλθει κατό̟ιν
λε̟τοµερούς υ̟ολογισµού των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών, την ακρίβεια των ο̟οίων
εγγυάται.
5 . Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
Η Ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού εισηγείται στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΣΤΑΣΥ την
κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη, ο ο̟οίος ̟ληρεί τους όρους συµµετοχής
στον διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού του. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
εγκρίνει τα α̟οτελέσµατα και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η ε̟ιτρο̟ή του
διαγωνισµού κοινο̟οιεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους, ̟λην του µειοδότη, το
α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού µαζί µε αντίγραφο του ̟ρακτικού της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεµοιοτυ̟ία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λ.̟., ε̟ί α̟οδείξει
Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16,
η ̟ροθεσµία άσκησης της ο̟οίας είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση αυτής
στους διαγωνιζόµενους.
Μετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης της ένστασης ή την έκδοση
α̟ορρι̟τικής α̟όφασης ε̟΄αυτής, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται και α̟οστέλλεται στον
Ανάδοχο η κατακυρωτική α̟όφαση και ε̟ιστολή ανάθεσης µε ̟ρόσκληση ̟ροσκόµισης
των α̟αραίτητων εγγράφων για την υ̟ογραφή της σύµβασης, η ο̟οία αναρτάται στο
δικτυακό χώρο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και ΚΗΜ∆ΗΣ.
6.

Υ̟ογραφή Σύµβασης

Ο Ανάδοχος θα υ̟ογράψει σύµβαση µε την ΣΤΑΣΥ διάρκειας είκοσι (20) ηµερών.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί
α̟ό το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
̟εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Ο Ανάδοχος ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ροσκοµίσει ή καταθέσει εντός δέκα
(10) εργάσιµων ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της ανάθεσης εγγυητική ε̟ιστολή καλής
εκτέλεσης για ̟οσό ίσο µε το 5% του συµβατικού τιµήµατος, η ο̟οία θα εκδίδεται α̟ό
αναγνωρισµένη Τρά̟εζα ̟ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή στις χώρες µέλη της ΕΕ
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και του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχει το δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών
ε̟ιστολών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και σύµφωνα µε το συνηµµένο
υ̟όδειγµα (Παράρτηµα ΙΙ του τεύχους διακήρυξης). Εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου δεν
εκδίδεται σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα δεν γίνεται α̟οδεκτή.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο̟ραξία / σύµ̟ραξη, η εγγυητική
ε̟ιστολή αυτή ̟ρέ̟ει να εκδοθεί υ̟έρ όλων των µελών της κοινο̟ραξίας / σύµ̟ραξης
και όχι υ̟έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά.
Γίνονται δεκτές και εγγυητικές ε̟ιστολές α̟ό το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
α̟ό το ΤΣΜΕ∆Ε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει και ̟αραµένει σε ισχύ και ενέργεια, µέχρι να
ολοκληρωθούν ικανο̟οιητικά όλες οι α̟αιτήσεις της Σύµβασης. Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο µετά την λύση ή λήξη της Σύµβασης µε την
̟ροϋ̟όθεση ότι δεν εκκρεµούν αξιώσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε για ο̟οιαδή̟οτε υ̟αίτια ή
ανυ̟αίτια αθέτηση των όρων της Σύµβασης και δεν έχει υ̟άρξει λόγος για κατά̟τωση
της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης, ολικά ή µερικά
Σε ̟ερί̟τωση µη έγκαιρης ̟ροσκόµισης των ανωτέρω ο ανάδοχος θα κηρύσσεται
έκ̟τωτος.
7.

Ποινική Ρήτρα – Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκ̟τωτου

Σε ότι αφορά τις ̟οινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Για την κήρυξη εκ̟τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016
Εφόσον ε̟ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού
̟αραστατικού αυτής θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται εντός 15 (δεκα̟έντε)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την έκδοση του µέσω τρα̟εζικής ε̟ιταγής ή κατάθεσης στον
λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό̟ως αυτός θα υ̟οδεικνύεται.

8.

Παρακολούθηση και εκτέλεση της σύµβασης

Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εκτελεί τις εργασίες της Σύµβασης τηρώντας τις
̟ροβλε̟όµενες α̟αιτήσεις και ειδικότερα τις α̟αιτήσεις Ασφάλειας, και γενικότερα
όλους τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στα συµβατικά τεύχη.
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Εργασίες της Σύµβασης υ̟ό την ε̟ίβλεψη της ΣΤΑΣΥ. Η
ε̟ίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης α̟ό τον Ανάδοχο των όρων της Σύµβασης
και γενικότερα των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων, αλλά σε καµία ̟ερί̟τωση δεν
α̟αλλάσσει τον Ανάδοχο α̟ό τις ευθύνες του για ̟αραλείψεις ή σφάλµατα κατά την
εκτέλεση των Εργασιών της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος για την αρτιότητα
των Εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της ε̟ιστήµης και της τεχνικής. Κάθε
ελάττωµα ή έλλειψη στην εκτέλεση των Εργασιών, διορθώνεται α̟ό τον Ανάδοχο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Συµβατικά Τεύχη και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υ̟όδειξη της ΣΤΑΣΥ
̟ου α̟ορρέει α̟ό τους όρους της Σύµβασης. Οι εντολές των ε̟ο̟τών της ΣΤΑΣΥ
δίνονται στον Ανάδοχο εγγράφως, εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται στην ̟αρούσα
σύµβαση.
Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης του συµβατικού αντικειµένου θα ̟ραγµατο̟οιείται
α̟ό τη ∆/νση ∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστηµάτων της ΣΤΑΣΥ σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα άρθρα 216 έως 221 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί ηµερολόγιο στο ο̟οίο θα καταγράφονται η
τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή α̟ασχόληση του
̟ροσω̟ικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία ̟ου
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυ̟ογράφεται α̟ό τον
ε̟ό̟τη της σύµβασης, ̟ου µ̟ορεί να σηµειώσει ε̟ί αυτού ̟αρατηρήσεις για την τήρηση
των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας
ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό ̟ροσκοµίζεται α̟ό τον ανάδοχο στη έδρα της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του εν λόγω ηµερολογίου α̟οτελούν
στοιχείο για την ̟αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή
̟αραλαβής.
9.

Τρό̟ος Πληρωµής

Ο τρό̟ος ̟ληρωµής θα ̟ραγµατο̟οιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 200
του ν.4412/2016.
Η τιµολόγηση των ̟αρεχόµενων «Βασικών Υ̟ηρεσιών» ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο
άρθρο 2 «Ετήσιο Βασικό Τίµηµα» του Τεύχους Τεχνικές Προδιαγραφές, θα γίνεται κατ’
ελάχιστο ανά τρίµηνο.
Προς τούτο ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα υ̟οβάλει το αίτηµα ̟ληρωµής ε̟ισυνά̟τοντας σε αυτό
όλα τα έντυ̟α εργασιών ̟ρολη̟τικής και διορθωτικής συντήρησης ̟ου έχουν εκτελεστεί
κατά το ̟ρος τιµολόγηση χρονικό διάστηµα. Το αίτηµα ̟ληρωµής εγκρίνεται α̟ό την
ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση Συντήρησης Συστηµάτων και θα
συντάσσεται ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής.
Στη συνέχεια ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ̟ροβαίνει στην τιµολόγηση των εργασιών,
ε̟ισυνά̟τοντας στο τιµολόγιο αντίγραφο του σχετικού ̟ρωτόκολλου οριστικής
̟αραλαβής.
Το τριµηνιαίο τίµηµα θα τιµολογείται εντός των ̟έντε (5) ̟ρώτων εργασίµων ηµερών
του ̟ρώτου µήνα του ε̟όµενου τριµήνου και θα αφορά το ̟ροηγούµενο τρίµηνο
̟αροχής υ̟ηρεσιών.
Η ̟ληρωµή θα γίνει ενενήντα (90) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του
τιµολογίου του Αναδόχου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αραλαβή του τιµολογίου καθυστερήσει
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̟έραν των ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης του, η ̟ληρωµή θα γίνεται
ενενήντα (90) ηµέρες µετά την ̟αραλαβή του.
Ο τρό̟ος ̟ληρωµής του Συντηρητή για ̟ερι̟τώσεις εκτάκτων βλαβών εφόσον έχουν
εξαντληθεί οι ̟ενήντα (50) ̟ροσυµφωνηθείσες ώρες θα είναι ο ακόλουθος: Η αρµόδια
∆/νση θα ̟ιστο̟οιεί µετά το ̟έρας των εργασιών ,τον αριθµό του ̟ροσω̟ικού του
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ , καθώς και τον συνολικό χρόνο ̟ου α̟ασχολήθηκε. Ο συνολικός χρόνος
θα αρχίζει α̟ό τη στιγµή ̟ου το συνεργείο του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα ̟ροσέρχεται στις
εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Πιστο̟οίηση θα γίνεται ε̟ίσης και για τον αριθµό και τις
τιµές των ανταλλακτικών ̟ου ̟ιθανόν να χρησιµο̟οιηθούν για την α̟οκατάσταση της
βλάβης.
Περαιτέρω, τυχόν τίµηµα ̟ου αφορά σε α̟ό µέρους του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ υ̟ηρεσίες για
α̟οκατάσταση βλαβών (κόστη ανταλλακτικών, χρονοχρέωση α̟ασχόλησης τεχνικού
̟ροσω̟ικού) , θα εξοφλείται έναντι τιµολογίων αυτού σε συνδυασµό και µε σχετικές
̟ιστο̟οιήσεις της ε̟ιβλέ̟ουσας τη σύµβαση Τεχνικής Υ̟ηρεσίας.
Για ̟ροµήθεια αξίας άνω των 1467,40 €, είναι α̟αραίτητη η ̟ροσκόµιση των κάτωθι
δικαιολογητικών:
• Πρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής του τµήµατος ̟ου τµήµατος ̟ου αφορά η

̟ληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219
του ν.4412/2016
• Φορολογικό ̟αραστατικό (Τιµολόγιο)
• Πιστο̟οιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας.
• Βεβαίωση Πληρωµής Ασφαλιστικών Εισφορών (ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, κλ̟)
Ο Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει ε̟ίσης ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό α̟αιτείται α̟ό
την ελληνική νοµοθεσία και ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ.
∆ιευκρινίζεται ότι :
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές,
τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης
και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ̟ληρωµή
του τιµολογίου.
Το τιµολόγιο θα ̟ροσκοµίζεται στην Κεντρική Γραµµατεία της ΣΤΑΣΥ και θα έχει τα
̟αρακάτω στοιχεία:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Λειτουργία Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Αθηνάς 67,
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105 52 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ:099939745,
∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Για ̟ληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου µ̟ορείτε να ε̟ικοινωνείτε
µε το Λογιστήριο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 , ό̟ως αυτό διαµορφώθηκε µε το άρθρο 26 του
Ν. 4412/2016, για συµβάσεις ύψους µεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων ̟εντακοσίων
(2.500) Ευρώ, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% στην σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί, υ̟έρ
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και θα ̟αρακρατηθεί στην ̟ρώτη
̟ληρωµή.
Ε̟ίσης, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου

10.
Ματαίωση ∆ιαγωνισµού
Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µετά α̟ό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία α̟έβη άγονη είτε λόγω µη υ̟οβολής ̟ροσφοράς είτε λόγω
α̟όρριψης όλων των ̟ροσφορών ή αιτήσεων ή α̟οκλεισµού όλων των ̟ροσφερόντων ή
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ ν.4412/2016 και τα έγγραφα της
σύµβασης ή
β) στην ̟ερί̟τωση του τελευταίου εδαφίου της ̟αρ. 5 του άρθρου 316.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µ̟ορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη
α̟όφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις
ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις:
α) λόγω ̟αράτυ̟ης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές ̟αράµετροι ̟ου σχετίζονται µε τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν
ενδιαφέρει ̟λέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον ο̟οίο ̟ροορίζεται το υ̟ό
ανάθεση αντικείµενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
δ) αν η ̟ροσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη,
ε) στην ̟ερί̟τωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 97,
στ) για τους αναθέτοντες φορείς ̟ου είναι αναθέτουσες αρχές, για άλλους λόγους
δηµοσίου συµφέροντος.
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3. Αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αραλείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, ο αναθέτων φορέας µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικά τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η
̟αράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας ̟ου αναφέρονται στις
̟αραγράφους 1 και 2, ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε
τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον ε̟ιτρέ̟εται η κατάθεση τέτοιων
̟ροσφορών.
5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, ε̟ίσης, το δικαίωµα, µετά α̟ό γνώµη του αρµοδίου
οργάνου, να α̟οφασίσει, ̟αράλληλα µε την ακύρωση ή τη µαταίωση της διαδικασίας
σύναψης και την ε̟ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τρο̟ο̟οίηση ή µη των όρων της ή να ̟ροσφύγει στη διαδικασία της δια̟ραγµάτευσης,
εφόσον στην τελευταία αυτή ̟ερί̟τωση ̟ληρούνται οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις των
άρθρων 266 και 269.
6. Ειδικά για την ̟ερί̟τωση δ΄ της ̟αραγράφου 2 για την µαταίωση α̟αιτείται ειδική
αιτιολογηµένη α̟όφαση του αρµοδίου οργάνου.

11.

Ενστάσεις

Γενικά σε ότι αφορά ενστάσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/16
και για τη γνωµοδότηση τους ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
12.

Τρο̟ο̟οίηση Σύµβασης

Για την τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 337 του
Ν.4412/2016.

13.

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης

Για το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 338 του
Ν.4412/2016.

Γεώργιος Σ̟. Θωµό̟ουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Οικονοµική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υ̟όδειγµα Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-052/18

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΓΕΝΙΚΑ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε άλλα νοµίσµατα.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες
κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Οικονοµική ̟ροσφορά ̟ου είναι αόριστη ή υ̟ό αίρεση
α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή, µετά α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ̟ροσφορά ή
ε̟ιφυλάξεις έ̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των όρων του διαγωνισµού και
θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς του διαγωνιζοµένου. Σε
̟ερί̟τωση ύ̟αρξης αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά, η Ε̟ιτρο̟ή
∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για
την κατάταξη των ̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου,
ο ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα
µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή.
Προσφορά όµως ̟ου θα υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση
σύµ̟ραξης Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α̟ό τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Οι διαγωνιζόµενοι, ̟ρέ̟ει να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο
βάσει του συνηµµένου Τιµολογίου Προσφοράς.
Στην οικονοµική τους ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίζουν τις νόµιµες υ̟έρ ∆ηµοσίου και
τρίτων κρατήσεων καθώς της κράτησης ύψους 0,10% του Ν. 4013/2011, η ο̟οία
υ̟ολογίζεται ε̟ί της συµβατικής αξίας, ̟ρο ΦΠΑ, υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ο̟οία θα ̟αρακρατηθεί α̟ό την ̟ληρωµή του Αναδόχου.
Ε̟ίσης, ε̟ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 350 Ν 4412/2016 και θα
̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή του αναδόχου
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη, ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση
όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι
και θα ̟αραµείνουν σταθερές και δεν υ̟όκεινται σε αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για
ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, δεν θα γίνονται
α̟οδεκτές.
Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε̟ί των
εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ̟ροσφορά η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει α̟αραίτητα τα
εξης:
1. (ΕΒΤ )Ετήσιο Βασικό Τίµηµα(€) =.........................................................πλέον ΦΠΑ.
(αριθµητικώς και ολογράφως)
Αφορά την ̟αροχή υ̟ηρεσιών, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 του
τεύχους των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ .
2. (ΩΑΒ) Ωροµίσθιο α̟οκατάστασης Βλάβης=……………………€ πλέον ΦΠΑ
(αριθµητικώς και ολογράφως)
Αφορά τιµή ωροµισθίου α̟οκατάστασης βλάβης για εργασίες ̟έρα α̟ό αυτές του
βασικού τιµήµατος. Η τιµή για κάθε ώρα ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας, η ο̟οία
̟ροσαυξάνεται κατά νόµο, όταν ̟αρέχεται σε ̟εριόδους αργιών ή κατά τη διάρκεια της
νύχτας κλ̟

Το θεωρητικό συνολικό συµβατικό τίµηµα υ̟ολογίζεται:
ΣΣΤ= (ΕΒΤ) +100 ώρες Χ (ΩΑΒ).
Σηµείωση: Εκτιµώνται 100 ώρες εκτάκτων εργασιών για τη αρχική συνολική διάρκεια
της σύµβασης, οι ο̟οίες δεν ̟εριλαµβάνονται στο βασικό τίµηµα και δύναται να
χρησιµο̟οιηθούν ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες.
Οι ̟αρα̟άνω τιµές δεν ̟εριλαµβάνουν Φ.Π.Α.
Ισχύς Προσφοράς………………..

(*) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα
της εταιρείας (̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων
εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η
σφραγίδα εκάστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).
--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-052/18

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Προς την
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΣ 67
105 52, ΑΘΗΝΑ

1.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ......………. ΓΙΑ ΠΟΣΟ......………... Ευρώ.
Με την ε̟ιστολή αυτή σας γνωστο̟οιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανε̟ιφύλακτα, ευθυνόµενοι α̟έναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υ̟έρ
…………………………………..…για ̟οσό ………………………………………. Στο
ως άνω ̟οσό ̟εριορίζεται η ευθύνη µας για την καλή εκτέλεση των όρων της µεταξύ
της ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και της ως άνω εταιρείας Σύµβασης για την
για την συντήρηση του Συστήµατος Τηλεχειρισµού των Υ̟οσταθµών Έλξεως και
Εγκαταστάσεων του δικτύου της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ ΑΕ., (∆ιαγωνισµός Τ∆052/18).

Παραιτούµαστε ρητά και ανε̟ιφύλακτα α̟ό την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, α̟ό το δικαίωµα ̟ροβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του ̟ρωτοφειλέτη ακόµη και των µη ̟ροσω̟ο̟αγών και ιδιαίτερα
ο̟οιασδή̟οτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του
Αστικού Κώδικα, ό̟ως και α̟ό τα δικαιώµατά µας ̟ου τυχόν α̟ορρέουν α̟ό τα
υ̟όψη άρθρα.
3.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, α̟οφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την
ο̟οία θα µας γνωστο̟οιήσετε ότι η υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση εταιρεία δεν
εκ̟λήρωσε την υ̟οχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ̟ου
αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την ̟αρούσα
ε̟ιστολή, τη ρητή υ̟οχρέωση να σας καταβάλουµε αυθηµερόν, µε την κοινο̟οίηση
στην Τρά̟εζά µας της σχετικής ειδο̟οίησής σας, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε αντίρρηση,
ολόκληρο ή µέρος του ̟οσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.
4.
Για την καταβολή της υ̟όψη εγγύησης δεν α̟αιτείται καµία εξουσιοδότηση,
ενέργεια ή συγκατάθεση της υ̟έρ ης η ̟αρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί
υ̟όψη ο̟οιαδή̟οτε τυχόν ένσταση ή ε̟ιφύλαξη ή ̟ροσφυγή αυτής στη διαιτησία ή
στα δικαστήρια, µε αίτηµα τη µη κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής, ή τη θέση
αυτής υ̟ό δικαστική µεσεγγύηση.
5.
Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υ̟όψη εγγύησή µας θα ̟αραµείνει σε ̟λήρη ισχύ
µέχρι να ε̟ιστραφεί σ’ εµάς η ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή, µαζί µε έγγραφη
δήλωσή σας ότι µας α̟αλλάσσετε α̟ό την υ̟όψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
̟αραµείνουµε υ̟εύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ̟οσού της εγγύησης.
6.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψει διαφωνία ως ̟ρος την εγγύηση αυτή η τις σχετικές
̟ληρωµές, η διαφορά θα ε̟ιλύεται στα καθ’ ύλη αρµόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Βεβαιούµε ε̟ίσης ότι, µε την έκδοση της ̟αρούσας εγγυητικής ε̟ιστολής, δεν υφίσταται
̟αράβαση των διατάξεων ̟ου αφορούν το καθορισµό ανώτατου ορίου για την έκδοση
εγγυητικών ε̟ιστολών α̟ό τη Τρά̟εζα µας.
2.
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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-052/18

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ .........................................................
2. ΕΤΗΣΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ): .........................................................................................................
3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ...........................
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5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ...................................................................................................................
6. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .....................................................................
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ..................................................................................
8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ..............................................................................
9. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ .......................................................................................
10. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ................................................................................................................
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. – ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ..............................................................
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ...........................................................................
13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ........................
14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. ....................................
15. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ..............................................................................
16. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ...............................................................................................................
17. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ............................................................................
18. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ................................................................................................
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
ΜΕΡΟΣ ΙI
ΕΝΤΥΠΑ
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι η ανάληψη ολοκληρωµένης συντήρησης µε
υλικά
ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον κατασκευαστή (SIEMENS), καθώς και η
α̟οκατάσταση των βλαβών τους δια αντικαταστάσεως τους µε άλλα καινούρια,
όταν αυτό κρίνεται α̟αραίτητο και συµφωνεί ̟ρος τούτο και η ΑΕ ΣΤΑΣΥ.
Συγκεκριµένα θα συντηρείται και θα υ̟οστηρίζεται τεχνικά το σύστηµα µε στόχο
να είναι ̟λήρως διαθέσιµο και σε α̟ρόσκο̟τη λειτουργία καθόλη την ̟ερίοδο
ισχύος της σύµβασης ο εξο̟λισµός του . Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος και
η ΑΕ ΣΤΑΣΥ διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα να ̟αρατείνει αυτή για ένα έτος
ακόµη µε τους ίδιους οικονοµικούς και λοι̟ούς όρους.
Στο ̟αράρτηµα της ̟αρούσας ε̟ισυνά̟τεται και τεύχος µε την αναλυτική
τεχνική ̟εριγραφή του ̟ρος συντήρηση συστήµατος.

2. ΕΤΗΣΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ (ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ):
Το Βασικό ετήσιο τίµηµα για την υ̟οστήριξη του συστήµατος ̟εριλαµβάνει τις
̟αρακάτω κατηγορίες - υ̟ηρεσίες :
•
•
•
•

Υ̟ηρεσία Προλη̟τικής Συντήρησης (Άρθρο 9 και 20)
Υ̟ηρεσία Τηλεφωνικής Υ̟οστήριξης (Άρθρο 9)
∆ιαθεσιµότητα ̟ροσω̟ικού του αναδόχου για την ̟ερί̟τωση
εκτάκτων βλαβών (Άρθρο 5 και17)
Τις ̟ρώτες ̟ενήντα, (50) ώρες ανά έτος για ε̟έµβαση του
̟ροσω̟ικού του αναδόχου σε ̟ερί̟τωση έκτακτης βλάβης.

Στο ετήσιο βασικό τίµηµα κατά τα ̟αρα̟άνω, ̟εριλαµβάνονται οι ̟άσης φύσεως
φόροι και κρατήσεις, οι α̟οζηµιώσεις του α̟ασχολούµενου στο έργο ̟ροσω̟ικού
του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ καθώς και οι υ̟έρ αυτού ασφαλιστικές εισφορές στα ταµεία
κύριας και ε̟ικουρικής ασφάλισής του, οι δα̟άνες µεταφοράς αυτού στο έργο
̟ροκειµένου να ̟αράσχουν τις εν λόγω υ̟ηρεσίες τους, το κόστος χρήσης
µηχανικών και λοι̟ών µέσων κατά την υλο̟οίηση της ̟αρούσας σύµβασης, το
κέρδος του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ , τα Γενικά του έξοδα και κάθε άλλη δα̟άνη ̟ου ρητά
δεν αναφέρεται στην ̟αρούσα.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ - ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Με τον όρο <<Πλήρης Λειτουργία του Συστήµατος (ΠΛΣ)>> θα εννοούµε εφεξής
την λειτουργική κατάσταση αυτού κατά την ο̟οία :
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•

Υ̟άρχει ̟λήρης α̟εικόνιση στις οθόνες του Κέντρου Τηλεχειρισµού στο ΚΕΛ
της γραµµής 1 της Α.Ε. ΣΤΑΣΥ της λειτουργικής κατάστασης όλων των
Υ̟οσταθµών έλξεως και εγκαταστάσεων .

•

Είναι σε χρήση ο τηλεχειρισµός όλων των στοιχείων του κάθε Υ̟οσταθµού,
ό̟ως ακριβώς α̟εικονίζεται στις οθόνες του συστήµατος στο Κ.Ε.Λ.

Οι βλάβες του συστήµατος τηλεχειρισµού των Υ/Σ διακρίνονται σε :
•

Μικρές βλάβες, ̟ου δεν ε̟ηρεάζουν την Πλήρη Λειτουργία του
Συστήµατος (ΠΛΣ) .

•

Μεγάλες βλάβες, ̟ου εµ̟οδίζουν την Πλήρη Λειτουργία του Συστήµατος
(ΠΛΣ) και αυτό λειτουργεί µερικώς.

•

Βαριές βλάβες, ̟ου διακό̟τεται µόνιµα ή και ̟ροσωρινά η Πλήρης
Λειτουργία του Συστήµατος (ΠΛΣ), δηλαδή όλο το σύστηµα είναι εκτός
λειτουργίας.

Ο χρόνος αντα̟όκρισης σε βλάβη και η ̟ροσέλευση Τεχνικού του «Συντηρητή»
θα είναι:
•
•
•

εντός 24 ωρών το ̟ολύ, σε ̟ερί̟τωση Μικρών βλαβών
εντός τεσσάρων (4) ωρών το ̟ολύ , σε ̟ερί̟τωση Μεγάλων βλαβών
εντός δύο (2) ωρών το ̟ολύ, σε ̟ερί̟τωση Βαριάς βλάβης

α̟ό την ώρα λήψεως της αναγγελίας της βλάβης ανεξάρτητα αν η κλήση γίνει
εντός ή και εκτός του ωραρίου εργασίας της Α.Ε ΣΤΑΣΥ, δηλαδή καθ όλο το
εικοσιτετράωρο συµ̟εριλαµβανοµένων Κυριακών και Αργιών. Η αναγγελία της
βλάβης θα γίνεται τηλεφωνικώς και γρα̟τώς µέσω FAX , εφόσον το τελευταίο
είναι εφικτό , α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία της ΑΕ ΣΤΑΣΥ.
Η χρονική διάρκεια των εργασιών α̟οκατάστασης µιας βλάβης θα είναι :
•

48 ώρες το ̟ολύ α̟ό την αναγγελία µικρής βλάβης

•

Σε ̟ερί̟τωση µεγάλης βλάβης και βαριάς βλάβης και µε την άφιξη του
Συντηρητή στο χώρο των εγκαταστάσεων του συστήµατος στην Α.Ε.
ΣΤΑΣΥ, θα ακολουθηθεί η διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στο άρθρο 16 της
̟αρούσης Σύµβασης («∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΒΛΑΒΩΝ».)
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Ο Συντηρητής είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για την καλή συντήρηση και
ασφαλή λειτουργία του εξο̟λισµού.

4. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο “ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ” θα είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσφέρει συντήρηση και
ε̟ιδιόρθωση σε κάθε βλάβη του συστήµατος ανεξάρτητα α̟ό το αίτιο ̟ου την
̟ροκάλεσε.
Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα αµείβεται για τις υ̟ηρεσίες α̟οκατάστασης βλαβών στον
εξο̟λισµό σύµφωνα µε την ωριαία α̟οζηµίωση βλάβης ̟ου ̟ροσέφερε, εφόσον
έχουν ̟ροηγούµενα εξαντληθεί οι ώρες α̟οκατάστασης βλαβών ̟ου
̟ροβλέ̟ονται στο βασικό τίµηµα.

5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η Σύµβαση δεν καλύ̟τει υ̟ηρεσίες αντικατάστασης αναλώσιµων υλικών ούτε
και δα̟άνες ̟ροµήθειας τούτων.
6. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
6.1 Προλη̟τική συντήρηση:
Προς α̟οφυγή βλάβης του συστήµατος καθώς και για δια̟ίστωση της καλής
λειτουργίας και χρήσης του , ο "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ" θα ̟ροβαίνει σε ̟ρολη̟τική
συντήρηση ως ορίζει ο κατασκευαστής των εξαρτηµάτων αυτού, ήτοι δύο (2)
φορές ετησίως (η µια ηµέρα και η άλλη νύκτα) για το κάθε ένα το̟ικό σηµείο
ελέγχου (Υ̟οσταθµό ) και τέσσερις (4) φορές ετησίως (µόνο νύκτα) για το
Κέντρο Ελέγχου στο ΚΕΛ. Οι µισές εκ των συντηρήσεων θα ̟ραγµατο̟οιούνται
κατά τις νυκτερινές ώρες διακο̟ής της συγκοινωνίας ήτοι α̟ό 01:15 έως 04:10
καθηµερινά. Τα το̟ικά σηµεία ελέγχου δηλαδή οι Υ̟οσταθµοί ̟ου διαθέτει η
γραµµή 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. είναι είκοσι έξι (26) και κατά συνέ̟εια α̟αιτούνται
συνολικά ̟ενήντα έξι (56) συντηρήσεις ετησίως εκ των ο̟οίων οι τριάντα (30)
θα γίνονται κατά την νυκτερινή διακο̟ή της συγκοινωνίας. (δηλαδή 30Χ3=90
ώρες νυχτερινής εργασίας)
Για κάθε εργασία ̟ρολη̟τικής συντήρησης συντάσσεται και υ̟ογράφεται σχετικό
̟ρακτικό µεταξύ συντηρητή και ε̟ιβλέ̟οντα της ΣΤΑΣΥ. Στο ̟ρακτικό θα
αναφέρονται οι εργασίες ̟ου εκτελέστηκαν και τυχόν ̟αρατηρήσεις. Τα ̟ρακτικά
αυτό θα υ̟οβάλλονται α̟ό τον συντηρητή συνηµµένα στις αιτήσεις ̟ληρωµής
̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σύµβαση.
6.2 Παρέχεται η ευχέρεια στο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ να εγκαταστήσει (αδα̟άνως για τον
ΠΕΛΑΤΗ) στον εξο̟λισµό του ΠΕΛΑΤΗ ε̟ι̟ρόσθετες διατάξεις, έτσι ώστε να
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είναι δυνατή η σύνδεση του κέντρου Τηλεδιάγνωσης / Τηλεσυντήρησης µε το
̟ρος υ̟οστήριξη σύστηµα / εξο̟λισµό κατό̟ιν έγκρισης του Πελάτη.
6.3. Η τηλεφωνική υ̟οστήριξη δεν θα χρεώνεται ε̟ι̟λέον α̟ό το ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ.
6.4 Ο συντηρητής κατά τη διάρκεια του έτους θα ̟αρέχει τις ̟ενήντα (50) ̟ρώτες
ώρες ̟ου θα κλιθεί για έκτακτη βλάβη ∆ωρεάν και Αδα̟άνως για τον ̟ελάτη µε
ελάχιστη χρέωση τις δύο (2) ώρες ανά κλίση.
6.5. Για λόγους καταγραφής, σε κάθε κλήση για α̟οκατάσταση βλάβης θα
συντάσσεται και υ̟ογράφεται σχετικό ̟ρακτικό µεταξύ συντηρητή και
ε̟ιβλέ̟οντα της ΣΤΑΣΥ το ο̟οίο θα κατατίθεται, α̟ό τον συντηρητή στην
ΣΤΑΣΥ, εντός 15 ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία βλάβης. Στο ̟ρακτικό θα
αναφέρονται οι εργασίες ̟ου εκτελέστηκαν και τυχόν ̟αρατηρήσεις.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ̟αρέχει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ τα ̟αρακάτω:
1. Άδεια εισόδου στον χώρο εγκατάστασης του εξο̟λισµού
2. Πρόσβαση στην ̟εριοχή ̟ου βρίσκεται ο εξο̟λισµός.
3. Είσοδο και άδεια χρήσεως όλων των ̟ληροφοριών ̟ου ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
θεωρεί αναγκαία για να γίνει η συντήρηση των ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ̟ρέ̟ει να ακολουθεί τις ̟ροκαθορισµένες ενέργειες κατά την
λειτουργία του συστήµατος τηλεχειρισµού, ό̟ως ακριβώς αυτές ̟εριγράφονται
στα αντίστοιχα φυλλάδια του εξο̟λισµού αυτού.
Ένας αντι̟ρόσω̟ος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα είναι ̟άντα ̟αρών κατά το χρονικό
διάστηµα ̟ου το τεχνικό ̟ροσω̟ικό του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» θα ̟ροσφέρει τις
υ̟ηρεσίες .
Το ̟ροσω̟ικό του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» δεν θα εισέρχεται και δεν θα ̟αραµένει στον
χώρο εγκατάστασης των µηχανηµάτων εάν δεν ̟αρευρίσκεται εκεί και ο
αντι̟ρόσω̟ος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. .

8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα ανταλλακτικά ̟ου θα α̟αιτηθούν για ̟ερι̟τώσεις α̟οκατάστασης βλαβών
δεν α̟οτελούν αντικείµενο του ̟αρόντος διαγωνισµού. Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ θα
διενεργήσει ̟αράλληλα µε αυτόν και άλλο διαγωνισµό ̟ροκειµένου να
̟ροµηθευτεί τα ανταλλακτικά ̟ου α̟αιτούνται. Τα ανταλλακτικά αυτά θα τα
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α̟οθηκεύσει η ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε δικούς της χώρους και θα τα ̟αραδίδει κάθε φορά
στο συντηρητή ̟ροκειµένου να ̟ροβεί στην α̟οκατάσταση της βλάβης.

9. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
•

Το̟ικό Σύστηµα Ελέγχου και Ε̟ο̟τείας του Η/Μ εξο̟λισµού κάθε
Υ̟οσταθµού: Ο α̟αραίτητος Η/Μ εξο̟λισµός (̟ρογραµµατιζόµενοι
ελεγκτές (PLC), µονάδα αυτοµατισµού και βοηθητικά ρελλέ) κάθε
υ̟οσταθµού.

•

Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC): Ηλεκτρονική διάταξη, ̟ου
έχει εισόδους και εξόδους, οι ο̟οίες συνδέονται µε τα στοιχεία µιας
ηλεκτροµηχανολογικής εγκατάστασης και µέσω ενός αλγόριθµου καθορίζει
ότι κά̟οιος συνδυασµός εισόδων ̟αράγει ένα α̟οτέλεσµα στις εξόδους.

•

Κέντρο Ελέγχου στο ΚΕΛ Ειρήνης : Το σύστηµα µέσω του ο̟οίου γίνεται η
ε̟ίβλεψη και οι χειρισµοί των α̟οµακρυσµένων σηµείων ελέγχου
(Υ̟οσταθµοί) και ̟εριλαµβάνει του Υ̟ολογιστές µε τις Οθόνες τους, το
Λογισµικό, τα Modem ε̟ικοινωνίας και τους Εκτυ̟ωτές

•

∆ίκτυο ε̟ικοινωνίας : Ως δίκτυα ε̟ικοινωνίας ορίζονται :
α)Το καλώδιο του Χαλκού και
β)Το καλώδιο τις Ο̟τικής Ίνας , µέσω των ο̟οίων γίνεται η ε̟ικοινωνία του
Κέντρου µε τους Υ̟οσταθµούς.
Οι βλάβες στα ανωτέρω καλώδια αφού εντο̟ισθούν ,σε συνεργασία µε τον
εργολάβο θα α̟οκαθίστανται α̟ό συνεργείο της ΣΤΑΣΥ. Α.Ε. για το
καλώδιο του Χαλκού και α̟ό Εργολάβο για το καλώδιο της Ο̟τικής Ίνας και
δεν α̟οτελούν αντικείµενο της ̟αρούσης.

• Ώρες Κανονικής Λειτουργίας: Χρονική ̟ερίοδος κατά την ο̟οία η
κυκλοφορία υ̟ηρεσιακών - ε̟ιβατικών συρµών διεξάγεται κανονικά. Η
χρονική αυτή ̟ερίοδος είναι σήµερα µεταξύ 04:10 και 01:15 καθηµερινά.
• Ώρες Τεχνικών Εργασιών: Χρονική ̟ερίοδος κατά την ο̟οία ο Υ̟οσταθµός
έχει τη δυνατότητα να διακο̟εί, έχει σταµατήσει η κυκλοφορία ε̟ιβατικών
συρµών και λαµβάνουν χώρα οι εργασίες συντήρησης των συστηµάτων, οι
ο̟οίες δεν µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν κατά τις ώρες λειτουργίας. Η
χρονική αυτή ̟ερίοδος είναι σήµερα µεταξύ 01:15 και 04:10 καθηµερινά.
• Χρόνος Α̟όκρισης: Το χρονικό διάστηµα ̟ου µεσολαβεί α̟ό τη στιγµή ̟ου
µια βλάβη αναγγέλλεται στον Ανάδοχο έως τη στιγµή ̟ου ο Ανάδοχος
φθάνει στο χώρο του υ̟οσταθµού και ε̟ικοινωνεί µε το Κέντρο Ελέγχου
Λειτουργίας (ΚΕΛ) της γραµµής 1 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..
• Χρόνος Α̟οκατάστασης: ορίζεται ο χρόνος ̟ου µεσολαβεί α̟ό τον «Χρόνο
Α̟όκρισης» έως την Ολοκλήρωση Υ̟ηρεσίας.
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Ολοκλήρωση Υ̟ηρεσίας: ορίζεται η ̟αροχή µόνιµης ή ̟ροσωρινής λύσης
στο αίτηµα του Πελάτη. Στην ̟ερί̟τωση ̟ροσωρινής λύσης εννοείται ότι θα
ακολουθεί η µόνιµη λύση σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

•

Εξουσιοδοτηµένο Προσω̟ικό Πελάτη: ορίζεται το ̟ροσω̟ικό του Πελάτη
το ο̟οίο διατηρεί το δικαίωµα υ̟οβολής στο Συντηρητή, αιτήσεων ̟αροχής
των Υ̟ηρεσιών σύµφωνα µε τη ̟αρούσα Σύµβαση.

•

∆ίκτυο: Οι Υ̟οσταθµοί, Οι Σταθµοί, Σήραγγες, Συρµοί, Μέγαρο Αθήνας,
Μέγαρο Πειραιά, ΚΕΛ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..

10. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Α) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα α̟ασχολεί το δηλωθέν κατά την υ̟ογραφή της
̟αρούσας ̟ιστο̟οιηµένο ̟ροσω̟ικό του για τις ανάγκες της συντήρησης του
εξο̟λισµού (̟λήθος ̟ροσω̟ικού, βιογραφικά α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η
εµ̟ειρία του ̟ροσω̟ικού σε συντήρηση ̟αρόµοιων συστηµάτων, ειδικότητες,
άδειες, ̟εριγραφή της εκτελούµενης εργασίας κ.λ.̟.) Σηµειώνεται ότι το
̟ροσω̟ικό του αναδόχου θα ̟ρέ̟ει κατ ελάχιστο να έχει άδεια ηλεκτρολόγου ΣΤ
για είσοδο και εργασία σε Υ̟οσταθµό Μέσης Τάσης.
Β) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ειδο̟οιεί εγγράφως την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όταν ̟ρόκειται να
̟ροσθέσει, αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτοµα δικαιολογώντας τις µεταβολές του.
Σε ̟ερί̟τωση αυθαίρετης ̟ροσθήκης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόµων α̟ό
τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., θα κινηθεί
διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
Γ) Σε ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες α̟ολύσεις, α̟οχωρήσεις ή ασθένειες
εργαζοµένων του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ε̟ηρεάσουν τις εργασίες συντήρησης, τότε θα
δίνεται ̟εριθώριο 5 εργασίµων ηµερών σε αυτόν για την κάλυψη των αντίστοιχων
θέσεων. Αν µετά το ̟έρας των 5 εργασίµων ηµερών δεν καλυφθούν οι θέσεις, τότε
θα κινηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
∆) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να α̟αιτήσει την α̟οµάκρυνση α̟ό το έργο
ο̟οιουδή̟οτε εργαζόµενου του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ εφόσον κριθεί ότι είναι
ακατάλληλος για την συγκεκριµένη εργασία ή δεν υ̟ακούει σε ̟ροφορικές ή
γρα̟τές οδηγίες της. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ οφείλει
αναντίρρητα να συµµορφωθεί και να ̟ροβεί στην αντικατάσταση του κρινόµενου
ως ακατάλληλου µε άλλο κατάλληλο εργαζόµενο.
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. – ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Α) Ο Ε̟ιβλέ̟ων του έργου της συντήρησης του Τηλεχειρισµού των Υ̟οσταθµών
ορίζεται ως διαχειριστής της Σύµβασης. Έγγραφα α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ̟ρος τον
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ συνυ̟ογράφονται α̟ό την ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.
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Β) ∆ιαχειριστής της Σύµβασης α̟ό ̟λευράς ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ορίζεται ο υ̟ογράφων
την Σύµβαση.
Γ) Το ̟ροσω̟ικό του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, ̟ου θα είναι σε ετοιµότητα, θα δηλώνεται
ονοµαστικά µε αριθµούς κινητού τηλεφώνου ή σταθερού συνεχούς λειτουργίας.
Ο Ε̟ιβλέ̟ων θα καλεί τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ στα τηλέφωνα αυτά και α̟οστέλλει και
ΦΑΞ , εάν αυτό είναι εφικτό, ζητώντας την ̟αρουσία του ̟ροσω̟ικού του στο
∆ίκτυο. Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία δεν α̟αντά στα δηλωθέντα τηλέφωνα θα
κινηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α) Προγραµµατισµένη συντήρηση µ̟ορεί να εκτελεσθεί τόσο κατά τις εργάσιµες
ώρες όσο και κατά τις νυκτερινές ώρες διακο̟ής της συγκοινωνίας
Β) Κατά την υ̟ογραφή της ̟αρούσας ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υ̟οχρεούται να
̟ροσκοµίσει ̟ρόγραµµα ̟ρολη̟τικής συντήρησης του ̟ρώτου έτους (30
συντηρήσεις) ̟ρος έγκριση. Την ίδια υ̟οχρέωση έχει αυτός και για καθένα των
ε̟όµενων ετών ένα µήνα ̟ρο της έναρξης κάθε έτους. Για τον ̟ρογραµµατισµό ο
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα λαµβάνει υ̟όψη του ότι το ̟ρόγραµµα ̟ρέ̟ει να είναι
κατανεµηµένο σε όλο το έτος.
Γ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα ο̟οτεδή̟οτε να ζητά α̟ό τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
αλλαγές στο Πρόγραµµα συντήρησης σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Οι αλλαγές
αυτές θα κοινο̟οιούνται εγγράφως α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
τουλάχιστον ̟ρο ̟έντε (5) εργασίµων ηµερών α̟ό την ισχύ του νέου
̟ρογράµµατος.
13. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα φθάνει στον χώρο του Υ̟οσταθµού ή στο χώρο του
Κέντρου στο ΚΕΛ Ειρήνης και θα ειδο̟οιεί αµέσως τον Ε̟ιβλέ̟οντα του Έργου
Συντήρησης για την άφιξή του. Η ώρα άφιξης του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, εάν ̟ρόκειται
για νυκτερινή εργασία, ̟ρέ̟ει να είναι νωρίτερα α̟ό τις 01:15, έτσι ώστε, να
γίνουν οι α̟αραίτητες ̟ροετοιµασίες ό̟ως:
•

Παραλαβή κλειδιών και σχετικών εντύ̟ων α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα του Έργου
Συντήρησης.

•

Προετοιµασία του ̟ροσω̟ικού του Αναδόχου. (Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεν διαθέτει
α̟οδυτηριακές εγκαταστάσεις στον Ανάδοχο).

•

Μεταφορά εξο̟λισµού στον χώρο εργασίας.

Β) Μετά τη διέλευση του τελευταίου δροµολογίου θα αρχίζει την εργασία
ξεκινώντας µε ηλεκτρική α̟οµόνωση της εγκατάστασης, ̟ου ̟ρόκειται να
συντηρήσει.
Γ) Πριν α̟ό την έναρξη του ̟ρώτου δροµολογίου, ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα
ολοκληρώνει τις εργασίες συντήρησης και θα ̟αραδίδει στον Ε̟ιβλέ̟οντα του
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Έργου Συντήρησης ή τον εκ̟ρόσω̟ό του τις εγκαταστάσεις ̟ου συντηρήθηκαν
έτοιµες σε χρήση. Ολοκληρωµένη εργασία θεωρείται η εργασία όταν:
•

Έχουν α̟οµακρυνθεί α̟ό τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιµα,
ανταλλακτικά κλ̟.

•

Έχουν α̟οµακρυνθεί οι διατάξεις α̟οµόνωσης της εγκατάστασης και οι
̟ροειδο̟οιητικές ̟ινακίδες.

•

Έχουν γίνει οι ̟ροβλε̟όµενες δοκιµές και ο εξο̟λισµός είναι έτοιµος ̟ρος
χρήση.

Αν δεν συµβαίνει ένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο Ε̟ιβλέ̟ων του Έργου Συντήρησης θα
α̟αιτεί την

ε̟ιδιόρθωση και θα αφαιρείται ο αντίστοιχος χρόνος α̟ό την

διαθεσιµότητα της εγκατάστασης.
∆) Μετά το ̟έρας των εργασιών συντήρησης ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ:
•

Θα ̟αραδίδει στον Ε̟ιβλέ̟οντα του Έργου Συντήρησης τα σχετικά έντυ̟α
συµ̟ληρωµένα τα ο̟οία θα υ̟ογράφονται και α̟ό αυτόν.

•

Θα ̟αραδίδει στον Ε̟ιβλέ̟οντα του Έργου Συντήρησης τα κλειδιά ̟ου
̟αρέλαβε.

•

Θα α̟οµακρύνει το ̟ροσω̟ικό του α̟ό τον Υ̟οσταθµό.

14. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.
1) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα δέχεται κλήση για βλάβη α̟ό τον Ε̟ιβλέ̟οντα του
Έργου στο κινητό τηλέφωνο ̟ου διαθέτει ή σε σταθερό τηλέφωνο των δικών του
εγκαταστάσεων και είναι υ̟οχρεωµένος να ευρίσκεται στο σηµείο της βλάβης σε
χρόνο όχι µεγαλύτερο αυτού ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 5
«ΧΡΟΝΟΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ» .
2) Αµέσως µετά την άφιξή του ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ειδο̟οιεί τον Ε̟ιβλέ̟οντα
του Έργου και καταγράφεται η ώρα της άφιξης.
3) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ̟ραγµατο̟οιεί τις ε̟ισκευές στο συντοµότερο δυνατό
χρονικό διάστηµα.
4) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα ̟αραδίδει στον Ε̟ιβλέ̟οντα του Έργου Συντήρησης την
εργασία ολοκληρωµένη, δηλαδή:
•

Θα έχουν α̟οµακρυνθεί α̟ό τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιµα,
ανταλλακτικά κλ̟.

•

Ο εξο̟λισµός θα είναι έτοιµος για ασφαλή λειτουργία.
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5) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα συµ̟ληρώνει τα σχετικά έντυ̟α και θα καταγράφεται η
ώρα α̟οκατάστασης της βλάβης.
6) Αν ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εκτιµήσει αρχικά ότι η α̟οκατάσταση της βλάβης θα
υ̟ερβεί τις τέσσερις (4) ώρες, θα ειδο̟οιεί τον Ε̟ιβλέ̟οντα του Έργου
Συντήρησης και θα αναµένει οδηγίες και σε κάθε ̟ερί̟τωση , ε̟ανενηµέρωση
εκτίµησης όταν αυτός στην ̟ράξη υ̟ερβεί τις 3 ώρες.
7) Α̟οκατάσταση βλάβης µε εναλλακτικές λύσεις.
Σαν τρό̟ος αντιµετώ̟ισης του ̟ροβλήµατος συχνά µ̟ορεί να ε̟ιλεγεί µια
εναλλακτική λύση ̟ου α̟οκαθιστά
̟ροσωρινά την λειτουργία των
"ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" ενώ συγχρόνως ο "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ" εξετάζει την οριστική
ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος.
8) Αν ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ κατά την ̟αρουσία του στο χώρο εργασίας, εντο̟ίσει
σφάλµα σε κά̟οια εγκατάσταση ή καλωδίωση, η ε̟ιδιόρθωση της ο̟οίας δεν
εµ̟ί̟τει στις συµβατικές υ̟οχρεώσεις του, θα ̟ρέ̟ει αµέσως να το αναφέρει στον
Ε̟ιβλέ̟οντα του Έργου Συντήρησης. Καθυστερήσεις ή ̟αραλήψεις των ανωτέρω
είναι δυνατό να αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιµότητας α̟ό την εγκατάσταση και να
κινήσουν α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
9) Ο τρό̟ος ̟ληρωµής του Συντηρητή για ̟ερι̟τώσεις εκτάκτων βλαβών εφόσον
έχουν εξαντληθεί οι ̟ενήντα (50) ̟ροσυµφωνηθείσες ώρες θα είναι ο ακόλουθος:
Η ε̟ιβλέ̟ουσα υ̟ηρεσία θα ̟ιστο̟οιεί µετά το ̟έρας των εργασιών ,τον αριθµό
του ̟ροσω̟ικού του "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ" , καθώς και τον συνολικό χρόνο ̟ου
α̟ασχολήθηκε. Ο συνολικός χρόνος θα αρχίζει α̟ό τη στιγµή ̟ου το συνεργείο
του "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ" θα ̟ροσέρχεται στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ. Πιστο̟οίηση
θα γίνεται ε̟ίσης και για τον αριθµό και τις τιµές των ανταλλακτικών ̟ου
̟ιθανόν να χρησιµο̟οιηθούν για την α̟οκατάσταση της βλάβης.

15. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Α) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ελέγχει µέρος ή το σύνολο των εργασιών
̟ρογραµµατισµένης ή έκτακτης συντήρησης ̟ου εκτελεί ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ στον
̟ρος συντήρηση εξο̟λισµό.
Β) Εκτός α̟ό τους ελέγχους ̟ου η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα διεξάγει ό̟οτε αυτή κρίνει
αναγκαίο χωρίς την α̟αραίτητη ̟αρουσία του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, θα γίνονται
ολοκληρωµένες ε̟ιθεωρήσεις στο σύνολο του εξο̟λισµού για να εξακριβώνεται η
τεχνική του κατάσταση και η α̟οτελεσµατικότητα της συντήρησης του
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ειδο̟οιεί τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ τουλάχιστον δυο
(2) ηµέρες ̟ριν για τους Υ̟οσταθµούς ̟ου ̟ρόκειται να ε̟ιθεωρήσει. Η ΣΤΑΣΥ
Α.Ε. διατηρεί ε̟ίσης το δικαίωµα να ̟ροβαίνει και α̟ροειδο̟οίητα σε τέτοιου
είδους ε̟ιθεωρήσεις, ό̟οτε τις κρίνει αναγκαίες.
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Γ) Μετά το τέλος κάθε ε̟ιθεώρησης, θα ̟αραδίδεται στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ένα
Έντυ̟ο Ε̟ιθεώρησης, ̟ου θα α̟αριθµεί τις ενδεχόµενες ατέλειες και τις ενέργειες
α̟οκατάστασης ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα υ̟οχρεούται να
α̟οκαθιστά τις ατέλειες σε χρόνο ̟ου θα ορίζεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Στην
̟ερί̟τωση ̟ου κατά την ε̟ιθεώρηση εντο̟ισθεί µια ε̟ικείµενη βλάβη ̟ου µ̟ορεί
να ε̟ηρεάσει την λειτουργία του τηλεχειρισµού του συγκεκριµένου Υ̟οσταθµού
ή και όλου του συστήµατος, τότε ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υ̟οχρεωµένος να
αρχίζει ε̟ισκευές άµεσα και σύµφωνα µε όσα καθορίζονται ρητώς στην ̟αρούσα.
∆) Έξι µήνες ̟ριν α̟ό τη λήξη της σύµβασης η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ̟ροβεί σε
λε̟τοµερή ε̟ιθεώρηση όλου του συντηρούµενου εξο̟λισµού. Όλες οι ελλείψεις
̟ου θα βρεθούν ως α̟οτέλεσµα αυτής της ε̟ιθεώρησης, θα α̟οκατασταθούν α̟ό
τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ µέσα σε 30 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία της ε̟ιθεώρησης. Ο
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υ̟εύθυνος για την ό̟οια α̟ώλεια διαθεσιµότητας στον
εξο̟λισµό ̟ου θα ̟ροκληθεί α̟ό τις εργασίες ̟ου θα ακολουθήσουν αυτή την
ε̟ιθεώρηση.
Καθυστερήσεις ή ̟αραλείψεις συνε̟εία των ανωτέρω ̟ου τυχόν αφαιρέσουν
χρόνο διαθεσιµότητας α̟ό την εγκατάσταση θα έχουν ως α̟οτέλεσµα να
κινήσουν α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία ε̟ιβολής ̟οινικής ρήτρας.
16. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Α) Βιβλίο συντήρησης και ε̟ιθεώρησης εξο̟λισµού ανά Υ̟οσταθµό του δικτύου.
Συµ̟ληρώνεται α̟ό τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ύστερα α̟ό κάθε ε̟ισκευή, συντήρηση και
ε̟ιθεώρηση και φυλάσσεται εντός του Υ̟οσταθµού.
Β) Έντυ̟ο ε̟ιδιόρθωσης βλάβης.
Συµ̟ληρώνεται και συνυ̟ογράφεται α̟ό τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και τον Ε̟ιβλέ̟οντα
του Έργου Συντήρησης.
Γ) Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα είναι υ̟οχρεωµένος να συµ̟ληρώνει σε ηλεκτρονική
µορφή αναφορές για βλάβες και την α̟οκατάστασή τους και να τις α̟οστέλλει µε
ηλεκτρονικό τρό̟ο στην ε̟ιβλέ̟ουσα Υ̟ηρεσία.
17. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εργασίες σε Υ̟οσταθµούς:
1

Ε̟ιθεώρηση ̟εριβάλλοντος χώρου PLC

2

Τεχνικός καθαρισµός (Αφαίρεση σκόνης α̟ό το εσωτερικό του)

3

Έλεγχος µ̟αταρίας και µνήµης της CPU

4

Έλεγχος τάσης, ρεύµατος εισόδων-εξόδων στις κάρτες του PLC
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5

Προσοµοίωση διακο̟ής τάσης δικτύου στο το̟ικό σύστηµα ελέγχου
και ε̟ο̟τείας

6

Έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης

7

Έλεγχος καρτών PLC µε χρήση ̟ρογραµµατιστή / P.C. (ON LINE)

8

Έλεγχος το̟ικών αισθητηρίων των στοιχείων του Η/Μ εξο̟λισµού,

9

Έλεγχος των συνδέσεων και της λειτουργίας των βοηθητικών ρελέ

10

Έλεγχος των δικτύων ο̟τικής ίνας και χαλκού των PLC

•

Ο̟τικός έλεγχος όλων των µερών του PLC και των ̟εριφερειακών οργάνων
ελέγχου για τυχόν φθορές ή άλλους ̟αράγοντες ̟ου ενδεχόµενα θα
ε̟ηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του το̟ικού συστήµατος ελέγχου και
ε̟ο̟τείας του Η/Μ εξο̟λισµού του Υ̟οσταθµού ό̟ως ̟αραµένουσα
υγρασία ή ροή όµβριων υδάτων.

•

Έλεγχος για διάβρωση µεταλλικών ή ̟λαστικών τµηµάτων.

•

Ο̟τικός έλεγχος υλικών µέσα στον ̟ίνακα για φθορές α̟ό ο̟οιαδή̟οτε
αιτία, έλεγχος στήριξης των υλικών στον ε̟ίτοιχο ̟ίνακα ελέγχου και
έλεγχος για άλλες χαλαρές συνδέσεις στην καλωδίωσή τους, χωρίς να
διαταραχθεί η λειτουργία του συστήµατος. Η εργασία θα γίνει µε κατάλληλα
µη διαβρωτικά υγρά καθαρισµού για κατάλοι̟α υγρασίας, σκόνης και
έντοµα.

•

Έλεγχος της µ̟αταρίας και της µνήµης CPU µετά α̟οσύνδεση της κύριας
τροφοδοσίας. Σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας του ̟ρογράµµατος ̟ου είναι
α̟οθηκευµένο στη µνήµη αυτή να γίνει ε̟αναφόρτωση του. Ο έλεγχος
γίνεται καταρχήν ο̟τικά µέσω των ενδεικτικών leds των καρτών αλλά και µε
χρήση ̟ρογραµµατιστή / P.C. (ON LINE), δίνοντας τάση στις εισόδους και
̟αρατηρώντας τη συµ̟εριφορά των εξόδων και ελέγχοντας την τάση εξόδου
του τροφοδοτικού.

•

Έλεγχος των συνδέσεων στις κλεµµοσειρές του ηλεκτρονικού εξο̟λισµού και
σύσφιξη καλωδιώσεων ό̟ου α̟αιτείται. Έλεγχος σύσφιξης ακροδεκτών και
κλεµών.

•

Πρόκληση εικονικών βλαβών (είτε το̟ικά σε κάθε στοιχείο του Η/Μ
εξο̟λισµού είτε α̟ό τον ̟ρογραµµατιστή / PC (ON LINE).
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Έλεγχος των συνδέσεων και της λειτουργίας των βοηθητικών ρελέ ̟ου
στέλνουν σήµατα ενδείξεων ή βλαβών στο PLC .

•

Ενεργο̟οίηση χειρισµών όλων των στοιχείων του Η/Μ εξο̟λισµού
αυτόµατα και χειροκίνητα και έλεγχος λειτουργίας όλων των στοιχείων του
Η/Μ εξο̟λισµού ένα ̟ρος ένα καθώς και όλων των αναλογικών σηµάτων
και των καταστάσεων Alarm. Σε ̟ερί̟τωση ̟ροβλήµατος να ειδο̟οιείται ο
αντίστοιχος εργολάβος.
Εργασίες στο Κέντρο Ελέγχου στο ΚΕΛ:
1

Ε̟ιθεώρηση του Rack των δύο PLC

2

Τεχνικός καθαρισµός (Αφαίρεση σκόνης α̟ό το εσωτερικό του)

3

Έλεγχος µ̟αταρίας και µνήµης της CPU

4

Έλεγχος τάσης, ρεύµατος εισόδων-εξόδων στις κάρτες των PLC

5

Προσοµοίωση διακο̟ής τάσης δικτύου στο το̟ικό σύστηµα ελέγχου
και ε̟ο̟τείας

6

Έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης

7

Έλεγχος καρτών PLC µε χρήση ̟ρογραµµατιστή / P.C. (ON LINE)

8

Έλεγχος των δικτύων ο̟τικής ίνας και χαλκού των PLC µε τους Υ/Σ
και τους servers

9

Έλεγχος των τριών Υ̟ολογιστικών συστηµάτων και των Οθονών των

10

Έλεγχος του λειτουργικού συστήµατος WINCC

18. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ εφόσον του ζητηθεί α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα αναλαµβάνει την
κατασκευή- αναβάθµιση συµ̟ληρωµατικών τµηµάτων του ̟ρος συντήρηση
εξο̟λισµού, βάσει των συµβατικών τιµών.

Τ∆-052-18

Π(ΙΙΙ)-13/20

ΑΔΑ: 946ΓΟΡΛΟ-ΟΣ7

18PROC003155610 2018-05-24

Τ∆-052-18

Π(ΙΙΙ)-14/20

ΑΔΑ: 946ΓΟΡΛΟ-ΟΣ7

18PROC003155610 2018-05-24

ΜΕΡΟΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
1. Περιγραφή των PLC του ΚΕΛ και των το̟ικών σταθµών
Το σύστηµα τηλεχειρισµού της ΑΕ ΣΤΑΣΥ α̟οτελείται α̟ό έναν κεντρικό
σταθµό ελέγχου ( εγκατεστηµένο στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας Ειρήνης)
και α̟ό είκοσι-έξι (26) συνολικά το̟ικούς σταθµούς ελέγχου (υ̟οσταθµούς) , εκ
των ο̟οίων οι δεκαοκτώ είναι οι υ̟οσταθµοί έλξης για την λειτουργία των
ε̟ιβατικών συρµών και οι οκτώ είναι υ̟οσταθµοί φωτισµού για την
ηλεκτροδότηση των ε̟ιβατικών σταθµών και µεγάρων. Σε κάθε το̟ικό σταθµό
έχει το̟οθετηθεί µια µονάδα ελέγχου PLC S7-300 της SIEMENS. Στο ΚΕΛ για
λόγους ασφαλείας έχουν το̟οθετηθεί δύο µονάδες ελέγχου σε διάταξη hot stand
by. Οι µονάδες ελέγχου ̟ου έχουν το̟οθετηθεί στο ΚΕΛ είναι και αυτές PLC
S7-300 της SIEMENS
και α̟οτελούνται α̟ό τις ̟αρακάτω κάρτες :
τροφοδοτικό PS 307 2A, κεντρική µονάδα ελέγχου CPU 314, κάρτα σειριακής
ε̟ικοινωνίας CP340, κάρτα ε̟ικοινωνίας Ethernet CP 343-1, µόντεµ MD2 για
σειριακή ε̟ικοινωνία του ΚΕΛ µε τους το̟ικούς σταθµούς και ο̟τικός
διαµορφωτής N-TRON για την ε̟ικοινωνία µέσω ο̟τικών ινών. Στους 26
το̟ικούς σταθµούς έχουν το̟οθετηθεί µονάδες ελέγχου PLC S7-300 της
SIEMENS και α̟οτελούνται α̟ό τις ακόλουθες κάρτες : τροφοδοτικό Sitop
Power 48-110 VDC/ 24VDC, κεντρική µονάδα ε̟εξεργασίας CPU 314, κάρτα
σειριακής ε̟ικοινωνίας CP 340, κάρτα ε̟ικοινωνίας Ethernet CP 343-1, µόντεµ
MD 2, ο̟τικός διαµορφωτής N-TRON, κάρτες ψηφιακών εισόδων και εξόδων
SM321 και SM322 αντίστοιχα και κάρτες αναλογικών εισόδων SM 331.
Τα PLC των το̟ικών σταθµών συλλέγουν όλες τις ̟ληροφορίες για την
κατάσταση και τη θέση των διακο̟τών του υ̟οσταθµού , τα διάφορα
αναλογικά µεγέθη των τάσεων και εντάσεων και ό̟οια άλλη ̟ληροφορία
µ̟ορεί να δώσει ο υ̟οσταθµός. Ο χειρισµός του διακο̟τικού υλικού γίνεται
κατό̟ιν εντολής του χειριστή α̟ό το ΚΕΛ και µε την βοήθεια της κάρτας
ψηφιακών εξόδων. Οι συλλεγόµενες ̟ληροφορίες α̟οστέλλονται στο ΚΕΛ
βάση ̟ρογράµµατος ε̟ικοινωνίας. Για την µετάδοση των ̟ληροφοριών
χρησιµο̟οιούνται δύο τρό̟οι, οι ο̟οίοι διατέθηκαν α̟ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Ο
ένας είναι µε τη χρήση καλωδίου Χαλκού και ο άλλος µε τη χρήση Ο̟τικής Ίνας
. Και τα δύο αυτά καλώδια τρέχουν κατά µήκος της γραµµής α̟ό Πειραιά έως
Κηφισιά και συνδέουν όλα τα το̟ικά σηµεία ελέγχου µε το ΚΕΛ και η
συντήρησή τους – τεχνική υ̟οστήριξη δεν α̟οτελεί αντικείµενο της ̟αρούσης.
Το κέντρο ελέγχου του ΚΕΛ Ειρήνης α̟οτελεί τον κεντρικό σταθµό ελέγχου
του συνολικού συστήµατος. Εδώ είναι εγκατεστηµένες δύο µονάδες PLC S7-300
σε διάταξη hot stand by εξο̟λισµένη η κάθε µια µε τις κατάλληλες κάρτες για
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την ε̟ικοινωνία µε τους ε̟ιµέρους σταθµούς ελέγχου. Η ̟αρουσία δύο
ανεξάρτητων µονάδων PLC στο κέντρο ελέγχου εξασφαλίζει την ̟ερί̟τωση
̟ου για κά̟οιο λόγο εµφανιστεί ̟ρόβληµα στη µία, αυτοµάτως το σύστηµα
κάνει τη µεταγωγή στην άλλη ̟ροκειµένου να συνεχίσει να λειτουργεί
κανονικά και χωρίς ̟ροβλήµατα. Το λογισµικό εφαρµογής και
̟ρογραµµατισµού των PLC είναι το Simatic Manager της SIEMENS.

2. Περιγραφή λειτουργίας ΚΕΛ και SCADA
Στο ΚΕΛ Ειρήνης όλες οι συλλεγόµενες ̟ληροφορίες µεταφέρονται α̟ό τα
κεντρικά PLC στους Η/Υ ̟ροκειµένου αυτοί µε τη σειρά τους να τα
ε̟εξεργαστούν και να τα µεταφέρουν στις οθόνες τους, οι ο̟οίες α̟οτελούν και
το συνδετικό κρίκο του όλου συστήµατος µε τους ε̟ό̟τες-χειριστές, αφού
µεταφράζουν τις ̟ληροφορίες σε εικόνες εύκολα κατανοητές. Το σύστηµα
βασίζεται στη λογική MultiUser µε Server και Client ̟ροκειµένου να
εξασφαλιστεί η α̟οτελεσµατικότητα και η αξιο̟ιστία του. Πιο συγκεκριµένα το
σύστηµα των Η/Υ α̟οτελείται α̟ό δύο υ̟ολογιστές SERVER, έναν υ̟ολογιστή
CLIENT, έναν εκτυ̟ωτή dot- matrix και έναν εκτυ̟ωτή inkjet. Οι ηλεκτρονικοί
υ̟ολογιστές του κέντρου ελέγχου είναι του οίκου Jujitsu-Siemens και οι
εκτυ̟ωτές του οίκου HP.
Η ανά̟τυξη της εφαρµογής βασίστηκε στο λογισµικό SCADA WINCC V6.0
του γερµανικού οίκου SIEMENS το ο̟οίο είναι ένα ̟ροϊόν SCADA ̟ου
λειτουργεί και είναι ̟λήρως συµβατό σε ̟εριβάλλον Windows, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός ̟αραθυρικού ̟ρογράµµατος ελέγχου,
καθιστώντας το ̟ολύ φιλικό και ευκολονόητο στη χρήση του. Στόχος του
λογισµικού SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) εκτός της
α̟λότητας ̟ου ̟ροσφέρει στον χειριστή, είναι η α̟όκριση σε ̟ραγµατικό
χρόνο (Real Time) των διαφόρων µεταβολών, µεγεθών και καταστάσεων του
συστήµατος µέσω συµβατών διεθνών αναγνωρισµένων ̟ρωτοκόλλων
ε̟ικοινωνίας µε τους ̟ρογραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές (PLC), ̟ου
α̟οτελούν τον «εγκέφαλο» του κάθε υ̟οσταθµού.
Για την ε̟ικοινωνία των Η/Υ µε τα PLC στο ΚΕΛ υ̟άρχει ένα το̟ικό δίκτυο
Ethernet. Για την υλο̟οίηση του το̟ικού δικτύου έχουν χρησιµο̟οιηθεί
Ethernet switch της 3Com. Οι Η/Υ είναι συνδεµένοι ̟άνω στο δίκτυο µε κάρτα
δικτύου Ethernet, ενώ τα PLC µε την κάρτα CP 343-1 Ethernet. Η ταχύτητα του
δικτύου είναι της τάξης των 100Mbps/sec και το ̟ρωτόκολλο ε̟ικοινωνίας το
TCP/IP. Οι υ̟ολογιστές Server έχουν ως ̟ρωτεύοντα ρόλο τη συλλογή και την
ε̟εξεργασία των ̟ληροφοριών. Σε αυτούς τρέχουν οι αλγόριθµοι για την
α̟οκωδικο̟οίηση των συλλεγόµενων στοιχείων, και αυτοί είναι οι κύριοι
υ̟εύθυνοι για την ε̟εξεργασία και α̟οθήκευση όλων των ̟ληροφοριών. Πάνω
σε αυτούς βρίσκονται οι βάσεις δεδοµένων οι ο̟οίες α̟οθηκεύουν όλο το
ιστορικό των υ̟οσταθµών ώστε ανά ̟άσα στιγµή στο µέλλον αυτό να είναι
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̟ροσβάσιµο. Σε αυτούς ε̟ίσης συγκεντρώνονται και ε̟εξεργάζονται όλες οι
αναλογικές τιµές ώστε ανά ̟άσα στιγµή να δίδεται η δυνατότητα ανάκλησή
τους α̟ό τη βάση για ε̟εξεργασία. Το σύστηµα των δύο Server ακολουθεί τη
λογική Redundancy, ̟ροκειµένου να εξασφαλιστεί η αξιο̟ιστία του σε
̟ερί̟τωση εµφάνισης βλάβης, ενώ είναι ̟ρογραµµατισµένοι να εκτελούν
αυτόµατο Back Up µία φορά το µήνα όλων των δεδοµένων, δίδοντας και τη
δυνατότητα µεταφοράς των δεδοµένων σε δίσκους DVD ή CD.
Ο υ̟ολογιστής Client συνδέεται µέσω το̟ικού δικτύου Ethernet µε τους
κεντρικούς υ̟ολογιστές Server, και αντλεί α̟ό αυτούς όλα τα δεδοµένα τα
ο̟οία χρειάζονται για την α̟εικόνιση του συστήµατος. Σε αυτόν ο ε̟ό̟της –
χειριστής µ̟ορεί να ̟αρακολουθήσει όλο το σύστηµα και των είκοσι-έξι
το̟ικών σταθµών ή µεµονωµένα κά̟οιον α̟ό τους σταθµούς ̟ου τον
ενδιαφέρει άµεσα. Α̟ό εκεί έχει ̟ρόσβαση στα µηνύµατα του κάθε σταθµού
καθώς και στα αναλογικά σήµατα ̟ου αφορούν κά̟οιο στοιχείο. Μέσω του
Client ο ε̟ό̟της-χειριστής έχει τη δυνατότητα να δώσει εντολές στο σύστηµα
για την αλλαγή κατάστασης των διακο̟τών (ΕΝΤΟΣ – ΕΚΤΟΣ), αλλά και να
κάνει µια ̟ρώτη διάγνωση των βλαβών ̟ου εµφανίζονται, ώστε να δράσει
ανάλογα.
Οι δύο εκτυ̟ωτές ̟ου α̟αρτίζουν το σύστηµα έχουν σαν ρόλο να
α̟οτυ̟ώνουν σε έντυ̟η µορφή όλο το ιστορικό του συστήµατος. Πιο
συγκεκριµένα ο εκτυ̟ωτής dot matrix εκτυ̟ώνει όλες τις µεταβολές, βλάβες και
εντολές του συστήµατος ε̟ί εικοσιτετραώρου βάσεως, ενώ ο εκτυ̟ωτής inkjet
αναλαµβάνει στο τέλος της ηµέρας να εκτυ̟ώσει για κάθε το̟ικό σταθµό
ξεχωριστά το ιστορικό του τελευταίου εικοσιτετραώρου µε τις κρίσιµες βλάβες,
̟τώσεις και αντιδράσεις του χειριστή.

•
•

•
•

Οι κύριες λειτουργίες ̟ου εκτελεί η εφαρµογή είναι οι ακόλουθες:
Α̟εικόνιση των ̟ληροφοριών ̟ου συλλέγει σε µορφή εύχρηστη και φιλική
για τον χειριστή.
Εντο̟ισµό και διάγνωση συναγερµών (alarms) µη οµαλής λειτουργίας της
εγκατάστασης και αναγγελία τους στον χρήστη του συστήµατος µέσω
ηχητικού και ο̟τικού σήµατος.
Α̟οστολή εντολών τηλεχειρισµού ̟ρος τα διάφορα στοιχεία της
εγκατάστασης.
Παρακολούθηση των διαφόρων αναλογικών µεγεθών των ε̟ιµέρους
στοιχείων.

Το λογισµικό εφαρµογής των ηλεκτρονικών υ̟ολογιστών του ΚΕΛ είναι τα
WINDOWS 2003 SERVER και το SCADA είναι το WINCC V6.0 SP 3 της
SIEMENS.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΕΝΤΥΠΑ

Α. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΕΞΟ∆ΟΥ:……….

/

/

ΩΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ:…….

ΩΡΑ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ:.......................................................
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
......................................................................................
ΝΑΙ
1
2
3
4
5

ΟΧΙ

Ε̟ιθεώρηση ̟εριβάλλοντος χώρου PLC
Τεχνικός καθαρισµός
Έλεγχος µνήµης CPU
Έλεγχος τάσης, ρεύµατος εισόδων-εξόδων στις κάρτες του
PLC
Προσοµοίωση διακο̟ής τάσης δικτύου στο το̟ικό
σύστηµα ελέγχου και ε̟ο̟τείας

6
7
8

Έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης
Έλεγχος καρτών PLC µε χρήση ̟ρογραµµατιστή
Έλεγχος το̟ικών αισθητηρίων των στοιχείων του Η/Μ
εξο̟λισµού

9

Έλεγχος των συνδέσεων και της λειτουργίας των
βοηθητικών ρελέ

10 Έλεγχος των δικτύων ο̟τικής ίνας και χαλκού των PLC

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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Β. ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΠΟΥ Ε∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ :
THΛ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ :

ΤΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

ΩΡΑ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ :
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ :

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΠΟΥ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ:

ΩΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ :

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΟ
ΣΥΜΒΑΝ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Τ∆-052-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Π(ΙΙΙ)-19/20

ΑΔΑ: 946ΓΟΡΛΟ-ΟΣ7

18PROC003155610 2018-05-24

..............................................................
.............................................................

Τ∆-052-18

Π(ΙΙΙ)-20/20

........................................

