
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα εμωζπκβαηηθώλ εηδώλ  

 

  Σν Γεληθό Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδώλ κε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαηόπηλ ζπιινγήο πξνζθνξώλ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 

ηελ ρακειόηεξε ηηκή, όπσο αλαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ γηα όζα πιηθά ππάξρνπλ.   
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(ΣΕΜΑΥΘΑ)  
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ΚΑΘ ΣΟΤ 
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Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπληήξεζεο θαη έιεγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο δπν Μ/ ειαίνπ, 

Ηιεθηξνπαξαγωγνύ δεύγνπο θαη πηλάθωλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο. 

 

1) Γηα ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ Μ/ ειαίνπ κέζεο ηάζεο (20 KV) ηνπ 

ππνζηαζκνύ απαηηνύληαη  ηνπιάρηζηνλ ε παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

Καζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ. 

 

Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ Μ/, ησλ αθξνθηβσηίσλ, ησλ θαισδηώζεσλ, ησλ θνριηώλ, ησλ κνλσηήξσλ θαη 

ζύζθημε απηώλ. 

 

 

                 

 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ  
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 ΤΓΕΘΟΝΟΜΘΚΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ       

 ΠΕΘΡΑΘΩ & ΑΘΓΑΘΟΤ 

 ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ- 

 Κ.Τ. ΛΗΜΝΟΤ  

ΟΘ ΣΜΗΜΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΤ-Πξνκήζεηεο 

PLΠιεξνθνξίεο: Σόηνπ Δηξήλε 

Σα Σαρ. Γ/λζε: Hθαίζηνπ 12 

      Σ.Κ. 81400, Μύξηλα 

      Σειέθσλν: 22543-50148 

      Fax:            22543-50126 

      e-mail:  prom@1160.syzefxis.gov.gr 
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Έιεγρνο ηεο πεξηκεηξηθήο γείσζεο ζην ρώξν ησλ Μ/. 

 

Μέηξεζε γεηώζεσλ θόκβνπ Μ/ θαη κεηαιιηθώλ κεξώλ. 

 

 Έιεγρνο/αιιαγή ηνπ αθπγξαληηθνύ πιηθνύ ( silica gel). 

 

Έιεγρνο θαη δνθηκή ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ ζώκαηνο ηνπ Μ/ (Buchholz – ζεξκόκεηξν).  

 

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ κεηαζρεκαηηζκνύ . (Turn Ratio Test). 

 

Μέηξεζε ηεο κόλσζεο ησλ ηπιηγκάησλ Μ.Σ. & X.T. (Insulation Test). 

 

Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ Μ.Σ. & X.T. (Winding Resistance Test). 

 

Μέηξεζε πνηόηεηαο κόλσζεο ηπιηγκάησλ Μ.Σ. & Υ.Σ. (PI-DAR). 

 

Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ θαη έιεγρνο ηεο δηειεθηξηθήο ηνπ αληνρήο. 

 

 Μέηξεζε ηεο κόλσζεο ησλ θαισδίσλ Μ.Σ. 

 

Θεξκνγξάθεζε κεηαζρεκαηηζηή. 

 

Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ. 

 

Έιεγρνο δηαξξνώλ ειαίνπ.  

 

Μέηξεζε Δθδ ησλ ηπιηγκάησλ (Tan δ Test ). 

 

Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο Ππθλσηώλ Μόληκεο Αληηζηάζκηζεο. 

 



Έιεγρνο ηνπ θσηηζκνύ. 

 

Έιεγρνο ηνπ ππξνζβεζηήξσλ Έιεγρνο ησλ πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδύλνπ. 

 

Έιεγρνο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ ρεηξηζκνύ. 

 

2) Γηα ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνύ  δεύγνπο  400 KVA 

VOLVO απαηηνύληαη  ηνπιάρηζηνλ ε παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

Έιεγρνο  θαη θαζαξηζκόο ηνπ Ζ/Ε. 

 

Έιεγρνο ζηεξεώζεσλ θαη αγθηζηξώζεσλ. 

 

Αληηθαηάζηαζε ειαίνπ θαη θίιηξσλ  θηλεηήξα, θίιηξσλ θαπζίκνπ θαη θίιηξσλ αέξνο. 

 

Έιεγρνο / αληηθαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ θαη θίιηξνπ ζην ςπγείν ηνπ θηλεηήξα. 

 

Έιεγρνο / θαζαξηζκόο ηνπ κόληκνπ κεραληθνύ πξνθίιηξνπ. 

 

Έιεγρνο / ιίπαλζε ξνπιεκάλ γελλήηξηαο. 

 

Έιεγρνο πξνζεξκάλζεσο θαη ζεξκνθξαζίαο ειαίσλ θηλεηήξα. 

 

Έιεγρνο θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ, ειεθηξνινγηθνύ πηλάθα, θαισδηώζεσλ, νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο θαη 

γεηώζεσλ - νπδεηεξώζεσλ ηνπ Ζ/Ε. 

 

Έιεγρνο  ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ Ζ/Ε. 

 

3) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, (πγθξνηεκάησλ ππθλσηώλ, 

δηαθνπηώλ, κέηξεζεο αγσγώλ θαη γεηώζεσλ, έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο θ.η.ι.) ζηνπο πίλαθεο κέζεο θαη 

ρακειήο ηάζεο. 

 



 Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ 

θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

 Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθώλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλώηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ 

Παξαηεξεηήξηνπ Σηκώλ ηεο ΔΠΤ. 

 

    Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο  ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ απνξξίπηνληαη. 

 Γεθηέο ζα γίλνπλ όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνύλ έωο 21-05-2021 θαη ώξα 15:00 κέζσ e-mail ζηελ   

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr  
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                                                                         ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ ΚΑΝΣΑΡΑ 

 

                                                                  

                                                                                             

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ                                                                                            
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