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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ –ΡΟΜΕΤΗΣΗ/ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Γενικοί Προι
Οι τιμζσ του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ τελειωμζνθσ εργαςίασ
και κεωροφνται πλιρεισ από κάκε άποψθ και περιλαμβάνουν:
• Όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ παροχι τθσ
δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ και των
υπολοίπων τευχϊν τθσ μελζτθσ, πλθν των δαπανϊν που βαρφνουν τον εργοδότθ και
οι οποίεσ είναι : θλεκτρικισ ενζργειασ και νεροφ, δαπάνεσ προκαλοφμενεσ από
απρόβλεπτα γεγονότα, κεομθνίεσ, αςτοχία υλικϊν, εςφαλμζνο ςχεδιαςμό κλπ,
δαπάνεσ αντικατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ι ςτοιχείων αυτοφ λόγω φκορϊν ι βλαβϊν
που δεν οφείλονται ςε πλθμμζλεια του αναδόχου και δαπάνεσ προμικειασ και
εγκατάςταςθσ νζου εξοπλιςμοφ.
• τισ δαπάνεσ για τθν επί τόπου παρακολοφκθςθ των Εγκαταςτάςεων, οι δαπάνεσ
μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αποηθμιϊςεων για εργαςίεσ κατά τισ
νυχτερινζσ ϊρεσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, αςφαλίςεωσ υπζρ ΕΦΚΑ κλπ., δϊρων
εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ, αποηθμιϊςεων λόγω απολφςεωσ κλπ. του πάςθσ
φφςεωσ ειδικευμζνου και μθ προςωπικοφ γραφείων, μθχανθμάτων, ςυνεργείων
κλπ., οι οποίεσ δαπάνεσ αφοροφν τθν εκτζλεςθ όλων των κυρίων και βοθκθτικϊν
εργαςιϊν για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
• τισ δαπάνεσ για τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του εγκατεςτθμζνου εξοπλιςμοφ.
• τθ δαπάνθ για τθν τιρθςθ πλιρων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τον ανάδοχο,
θμερολόγιου ςυντθριςεωσ και ςφνταξθ εκκζςεων και αναφορϊν που απαιτοφνται
ι τυχόν απαιτθκοφν από τθν υπθρεςία.
• Η δαπάνθ για τθ λιψθ όλων των προλθπτικϊν μζτρων Αςφάλειασ, Τγιεινισ και
Ιατρικισ περικάλψεωσ για το εργαηόμενο προςωπικό του που απαςχολείται ωσ επί
το πλείςτο κάτω από δυςμενείσ ςυνκικεσ.
• Η δαπάνθ για τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ζναντι ατυχθμάτων του αναδόχου ι
του προςωπικοφ ι επί περιουςίασ τρίτων.
• Κάκε άλλθ δαπάνθ, μθ κατονομαηόμενθ ρθτϊσ αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν
πλιρθ εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ.

Άρθρα Τιμολογίου
1.1 ΔΑΡΑΝΗ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ - ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Θεωροφμε ότι για τθν επίτευξθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ - υποςτιριξθσ του
ςυςτιματοσ τθλελζγχου - τθλεχειριςμοφ τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου τθσ φδρευςθσ –
αποχζτευςθσ τθσ ΔΕΤΑΛ, ςφμφωνα με όςα αναλυτικά περιγράφονται ςτα τεφχθ τθσ
παροφςασ μελζτθσ, θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι:
Τιμή για ζναν ΤΣΕ για χρονικό διάςτημα ενόσ ζτουσ: τριακόςια ευρώ
(300,00€)
1.2 ΔΑΡΑΝΗ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ –ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Θεωροφμε ότι για τθν επίτευξθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ - υποςτιριξθσ του
εξοπλιςμοφ του κεντρικοφ ςυςτιματοσ τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ ςτο κεντρικό
κτιριο τθσ ΔΕΤΑΛ, ςφμφωνα με όςα αναλυτικά περιγράφονται ςτα τεφχθ τθσ
παροφςασ μελζτθσ, θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι:
Τιμή για χρονικό διάςτημα ενόσ ζτουσ: δυο χιλιάδεσ πεντακόςια ευρώ
(2.500,00€)
1.3 ΔΑΡΑΝΗ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ - Ρροληπτική Συντήρηςη Λογιςμικοφ
Κεντρικοφ Συςτήματοσ Ελζγχου
Θεωροφμε ότι για τθν επίτευξθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ - υποςτιριξθσ του
Λογιςμικοφ του Κεντρικοφ υςτιματοσ Ελζγχου που βρίςκεται ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ ΔΕΤΑΛ Λάριςασςφμφωνα με όςα αναλυτικά περιγράφονται ςτα τεφχθ τθσ
παροφςασ μελζτθσ, θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι:
Τιμή για χρονικό διάςτημα ενόσ ζτουσ: τρεισ χιλιάδεσ ευρώ
(3.000,00€)
1.4 ΔΑΡΑΝΗ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ - ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΕΛ
Θεωροφμε ότι για τθν επίτευξθ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ - υποςτιριξθσ του
ςυςτιματοσ τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ τθσ ΕΕΛ Λάριςασ, ςφμφωνα με όςα
αναλυτικά περιγράφονται ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ, θ προχπολογιςκείςα
δαπάνθ είναι:
Τιμή για χρονικό διάςτημα ενόσ ζτουσ: τρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρώ
(3.500,00€)
2.1,2,3,4 ΔΑΡΑΝΗ ΕΡΙΔΙΟΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ)
Θεωροφμε ότι για τθν Επιδιορκωτικι υντιρθςθ (αντιμετϊπιςθ βλαβϊν) του
εξοπλιςμοφ του ςυςτιματοσ τθλελζγχου-τθλεχειριςμοφ τθσ ΔΕΤΑΛ, ςφμφωνα με
όςα αναλυτικά περιγράφονται ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ μελζτθσ, θ
προχπολογιςκείςα δαπάνθ είναι:
Τιμή για μία ανθρωποώρα εργαςίασ: ογδόντα ευρώ
(80,00€)

υνεπϊσ, ςυνολικά, ο προχπολογιςμόσ τθσ δθμοπρατοφμενθσ υπθρεςίασ ζχει ωσ
εξισ:

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ
1

ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΟΛΗΡΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ

1.1

Προλθπτικι υντιρθςθ - Τποςτιριξθ
Σοπικϊν τακμϊν Ελζγχου

1.2
1.3
1.4

Προλθπτικι υντιρθςθ - Τποςτιριξθ
εξοπλιςμοφ Κεντρικοφ υςτιματοσ
Ελζγχου
Προλθπτικι υντιρθςθ Λογιςμικοφ
Κεντρικοφ υςτιματοσ Ελζγχου
Προλθπτικι ςυντιρθςθ
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ
αυτοματιςμοφ ΕΕΛ Λάριςασ
Μερικό ςφνολο

2

ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΕΡΙΔΙΟΘΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ

2.1

Επιδιορκωτικι υντιρθςθ
Εξοπλιςμοφ (αντιμετϊπιςθ βλαβϊν)

2.2

2.3

2.4

Επιδιορκωτικι παρζμβαςθ
λογιςμικοφ ΣΕ (Αντιμετϊπιςθ
βλαβϊν - προςκικεσ-βελτιϊςεισ)
Επιδιορκωτικι παρζμβαςθ
λογιςμικοφ Εφαρμογϊν Ελζγχου ΚΕ
(Αντιμετϊπιςθ βλαβϊν - προςκικεσβελτιϊςεισ)
Επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ
ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ
αυτοματιςμοφ ΕΕΛ Λάριςασ
Μερικό ςφνολο

ΣΕΜ

60

300,00 €

18.000,00 €

ΣΕΜ

1

2.500,00 €

2.500,00 €

ΣΕΜ

1

3.000,00 €

3.000,00 €

ΣΕΜ

1

3.500,00 €

3.500,00 €

63

27.000,00 €

ΩΡΕ

115

80,00 €

9.200,00 €

ΩΡΕ

35

80,00 €

2.800,00 €

ΩΡΕ

35

80,00 €

2.800,00 €

ΩΡΕ

15

80,00 €

1.200,00 €

200

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (προ ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ)

16.000,00 €

43.000,00 €
10.320,00 €
53.320,00 €

