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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

1.
Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλεο εξγαζίαο.
Θεσξνύληαη πιήξεηο από θάζε άπνςε, ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ζηηο πεξηνρέο ησλ έξγσλ ηνπ
ηίηινπ αλεμάξηεηα από ηελ ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ:
α.
Όιεο ηηο απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε, πιελ ηεο δαπάλεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, πξνκεζείαο ρεκηθώλ,
απνκάθξπλζεο ηιύνο θαη λεξνύ ε νπνία θαιύπηεηαη από ηνλ εξγνδόηε.
β.
Κάζε γεληθή δαπάλε, κε θαηνλνκαδόκελε ξεηώο αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε
ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθή κε ην είδνο θαη ηελ απόδνζε ησλ
κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηελ δπλαηόηεηα
ρξεζηκνπνηήζεσο ή κε κεραληθώλ κέζσλ, δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί.
2. Μεηαμύ ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ αλαθέξεηαη όηη πεξηιακβάλνληαη:
α.
Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, απνδεκηώζεσλ γηα εξγαζίεο θαηά ηηο
λπρηεξηλέο ώξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αζθαιίζεσο ππέξ ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ θ.ι.π., δώξσλ ενξηώλ,
επηδόκαηνο αδείαο, απνδεκηώζεσλ ιόγσ απνιύζεσο θιπ. ηνπ πάζεο θύζεσο εηδηθεπκέλνπ θαη κε
πξνζσπηθνύ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π., νη νπνίεο δαπάλεο αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε
όισλ ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ
ηνπ Αλαδόρνπ.
β.
Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ην έξγν κεραλεκάησλ, κεραληθώλ ζθεπώλ,
κέζσλ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ θαη θάζε άιινπ είδνπο αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ εθνδίσλ πξνζηαζίαο
θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ησλ θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ δνκηθώλ έξγσλ, νδνπνηίαο εληόο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ.
γ.
Οη εηζθνξέο θάζε κνξθήο, θαηαβνιέο θαη νη ππόινηπεο επηβαξύλζεηο απηώλ ησλ δηαθόξσλ
αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη άιισλ ηακείσλ θπξίαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, όπσο επίζεο θαη
θάζε λόκηκε ππνρξέσζε ή επηβάξπλζε πνπ γεληθά αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ θπξίσλ θαη
βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ, κε ζθνπό ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη
ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ.
δ.
Οη δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Ε.
Η δαπάλε γηα κεηάθιεζε νησλδήπνηε εηδηθώλ, όπνηε απαηηεζεί γηα ηελ επίιπζε
δηρνγλσκηώλ κεηαμύ αλαδόρνπ θαη θνξέα δηαρείξηζεο.
ζη.
Η δαπάλε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ Υγηεηλήο θαη Ιαηξηθήο πεξηζάιςεσο
γηα ην εξγαδόκελν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη σο επί ην πιείζηνλ θάησ από δπζκελείο ζπλζήθεο.
δ.
Η δαπάλε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο.
ε.
Η δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ή απνδεκίσζε έλαληη αηπρεκάησλ ηνπ αλαδόρνπ ή ηνπ
πξνζσπηθνύ ή επί πεξηνπζίαο ηξίησλ.
ζ.
Η δαπάλε γηα ηελ ηήξεζε πιήξσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ αλάδνρν, εκεξνιόγηνπ
ιεηηνπξγίαο θαη ζύληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξώλ πνπ απαηηνύληαη ή ηπρόλ απαηηεζνύλ από ηελ
επίβιεςε.
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Άπθπα ηιμολογίος
Άπθπο 1:

Λειηοςπγία - ςνηήπηζη ηηρ Δγκαηάζηαζηρ Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηων ηηρ πόληρ ηων

Γπεβενών
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο Εγθαηάζηαζεο
Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ γηα έλα έηνο, ζύκθσλα κε ηελ 05/2020 κειέηε ηεο
ΔΕΥΑΓ. Τνπιάρηζηνλ θαζεκεξηλή πελζήκεξε νρηάσξε παξακνλή δύν (2) αηόκσλ θαη εβδνκαδηαία
παξνπζία ησλ ππεπζύλσλ κεραληθώλ (κε ηνπιάρηζηνλ 3εηε εκπεηξία) ζηελ εγθαηάζηαζε. Τν επηπιένλ
σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη νη εκέξεο εξγαζίαο ζα θαζνξίδνληαη από ηελ ΔΕΥΑΓ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα
ζπληήξεζεο, ηε δηελέξγεηα ησλ αλαιύζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ, ηηο ηπρόλ βιάβεο θ.ι.π..
ΕΥΡΩ (Ολογπάθωρ)
(Απιθμηηικώρ)

:
:

Σαπάνηα έξι σιλιάδερ και οσηακόζια Εςπώ.
46.800,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΑΝΑΛΤΗ
Παπακολούθηζη - Λειηοςπγία Δ.Δ.Λ. ηηρ
πόληρ ηων Γπεβενών
Μηζζνδνζία Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ
Mηζζνδνζία Φεκηθνύ Μεραληθνύ
Μηζζνδνζία ηερληθώλ
Μηζζνδνζία αλεηδίθεπησλ εξγαηώλ

Κόζηορ
μονάδαρ Ποζόηηηα/Μήνα
2000
0,2
2000
0,2
1800
1
1300
1

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

Μηνιαίο
κόζηορ
400,00
400,00
1.800,00
1.300,00
3.900,00
46.800,00
11.232,00
58.032,00

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α

1

ΔΡΓΑΙΑ
Λεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο
Εγθαηάζηαζεο
Επεμεξγαζίαο
Λπκάησλ ηεο πόιεο ησλ Γξεβελώλ
γηα έλα έηνο ζύκθσλα κε ηελ
5/2020 κειέηε ηεο ΔΕΥΑΓ

ΜΟΝ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΓΑΠΑΝΗ

Τεκ.

1

46.800,00

46.800,00

ΑΘΡΟΙΜΑ

46.800,00

ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

11.232,00
58.032,00

Γπεβενά 14/02/2020
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

Γπεβενά 14/02/2020
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΣΟΣΙΓΗ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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