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Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την άμεση προμήθεια εργασιών συντήρησης του
εξοπλισμού των συστημάτων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Μετά τον έλεγχο και την
εξέταση των Η/Ζ που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ο προμηθευτής θα
καταθέσει στην υπηρεσία τεχνική έκθεση επιθεώρησης και θα προχωρήσει στην
συντήρηση (προληπτική ή/και επιδιορθωτική), ώστε να παραδώσει το σύνολο των Η/Ζ
σε κατάσταση πλήρους, αυτομάτου και ασφαλούς λειτουργίας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΓΕΜΚΟ : AFI25 - 126kVA
Αιβαζιδης : W16A4 29 - 16kVA
Αιβαζιδης :
-60kVA
Petrogen : XP88R - 88kVA
ΓΕΜΚΟ : AFI25 - 125kVA
#

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Stanford UCI274E14
MecAlte
LeroySomer LL2014L
Stanford UCI274E14
#

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
IVECO 8361SI10
ADF 40

Perkins 1104A44TG2
IVECO GW1053
#

Ειδικότερα oι εργασίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση και επισκευή των παρακάτω :

Σύστημα λίπανσης
- Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού
- Έλεγχος σωληνώσεων
- Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως
- Ένδειξη οργάνου πιέσεως λαδιού (bar)
- Καθαρισμός σωλήνα αναθυμιάσεων
Σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου
- Έλεγχος στάθμης πετρελαίου
- Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου
- Καθαρισμός προφίλτρου πετρελαίου
- Καθαρισμός εξαερωτήρα δεξαμενής
πετρελαίου
- Έλεγχος πεταλούδας & συνδέσεων ρυθμιστή
- Καθαρισμός βοηθητικής αντλίας
- Έλεγχος ακροφυσίων
- Έλεγχος αντλίας πετρελαίου
Σύστημα τροφοδοσίας αέρα
- Καθαρισμός φίλτρου αέρος
- Έλεγχος αεραγωγών και κολάρων
- Έλεγχος αερισμού γεννήτριας
- Έλεγχος λίπανσης turbo
Σύστημα υδρόψυξης
- Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού &
περιεκτικότητας ψυκτικού
- Έλεγχος κολάρων
- Έλεγχος ψυγείου
- Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού
- Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού (°C)

- Έλεγχος ιμάντων
- Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού

Διάφοροι έλεγχοι
- Έλεγχος & ρύθμιση βαλβίδων (βάση οδηγιών
κατασκευαστή)
- Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα
- Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων
- Έλεγχος προθερμαντήρα νερού
- Περιποίηση Η/Ζ
Σύστημα εκκίνησης και αυτοματισμού
- Καθαρισμός και γρασάρισμα ακροδεκτών
μπαταρίας
- Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων
- Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης
- Ένδειξη βολτομέτρου DC κατά τη φόρτιση
- Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών
- Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού
- Έλεγχος λειτουργίας οργάνων
- Έλεγχος μίζας
Έλεγχος κυκλώματος ισχύος
- Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων
- Έλεγχος διακόπτη φορτίου
- Έλεγχος πεδίου ισχύος
- Ένδειξη βολτομέτρου A.C.: L1-L2(V), L2-L3(V),
L3-L1(V), L1-N(V), L2-N(V), L3-N(V)
- Ένδειξη αμπερομέτρου (υπό φορτίο) L1 (A),
L2(A), L3(A)
- Ένδειξη συχνομέτρου(Ηz)
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Έλεγχος χρονικών και παραμέτρων ελεγκτή
αυτόματης λειτουργίας
- Καθυστέρηση χρόνου εκκίνησης (sec)

- Καθυστέρηση χρόνου επαναφοράς ΔΕΗ (sec)
- Χρόνος ψύξης (sec)
- Χρόνος ζεύξης φορτίου (sec)

Ο προμηθευτής των υπηρεσιών θα έχει την υποχρέωση να επαναλάβει τον έλεγχο, ρύθμιση και
συντήρηση του συνόλου των Η/Ζ, τρεις και έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της αρχικής
συντήρησης και θα είναι υποχρεωμένος μετά από κλίση, τηλεφωνική ή άλλη, από την
υπηρεσία, να επέμβει σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί στο ενδιάμεσο διάστημα ἠ
να προχωρήσει σε επισκευή των μονάδων μετά από βλάβη. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
περιλαμβάνει τις εργασίες και τα τυχόν απαιτούμενα υλικά-ανταλλακτικά που θα
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε συντήρηση ή/και επισκευή Η/Ζ. Στο κόστος συντήρησης
περιλαμβάνεται και η τυχόν εργασία που θα προκύψει στο συγκεκριμένο διάστημα για την
άρση εκτάκτων βλαβών, άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή συνίσταται σε θέματα ρυθμίσεων,
προγραμματισμού, κτλ., ενώ εξαρτήματα και ανταλλακτικά βαρύνουν επιπλέον την ΔΕΥΑΠ. Ο
προμηθευτής των εργασιών, υποχρεούται μετά το πέρας της εργασίας, να συμπληρώσει και
παραδώσει στην υπηρεσία τεχνική έκθεση συντήρησης και δελτίο εργασιών ανά Η/Ζ.
Η οικονομική προσφορά των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει : 1) την ανά μονάδα
Η/Ζ τιμή για τις παραπάνω εργασίες συντήρησης-επισκευής, 2) την σε περίπτωση βλάβης
ωριαία τιμή για εργασία επισκευής καθώς και το ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου
για τα ανταλλακτικά,
3) τον χρόνο ανταπόκρισης για την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης ή βλάβης μετά από την κλήση της Υπηρεσίας.
Λόγω του μεγέθους, του είδους και της συνεχούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, οι
συμμετέχοντες πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού), να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον εμπειρία
σε συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλώνεται ότι, έχουν λάβει γνώση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και
συμφωνούν και δεσμεύονται πλήρως με τα περιεχόμενα της παρούσης ζήτησης.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική και την οικονομική προσφορά σας, που θα
περιλαμβάνει και το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, έως την 6/09/2019.
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