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ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθµών Μέσης
Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσιών,

προσκαλεί
κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφεται το αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών, στην ∆ιεύθυνση:
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
∆/νση Οικονοµικού
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 546 22 Θες/νίκη,
έως την Παρασκευή 20/9/2013 2013 και ώρα 14.00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο αριθµός των υποσταθµών (Υ/Σ) που χρήζει προληπτικής συντήρησης στην Ύδρευση είναι
19 (συµπεριλαµβανοµένου και του κτιρίου Εγνατίας 127), όπως αυτοί παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3. Το κόστος ετήσιας συντήρησης έχει αξιολογηθεί σε 4 κατηγορίες τιµολόγησης (1Υ,
2Υ, 3Υ, 4Υ).

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών των συντηρήσεων και των εκτάκτων επεµβάσεων
ορίζεται στα δύο (2) έτη ή µέχρις εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι ενδιαφερόµενοι θα προσφέρουν τιµές για τις δύο ακόλουθες υποκατηγορίες της ζητούµενης
υπηρεσίας :
α) µε ενιαία έκπτωση για την κάλυψη της προαναφερθείσας προληπτικής συντήρησης των
Υ/Σ Ύδρευσης µε ενδεικτικό επιµέρους προϋπολογισµό που εκτιµάται στα 13.760,00 € πλέον
Φ.Π.Α. Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα προσκοµίσουν υποχρεωτικά συµπληρωµένο τον
συνηµµένο πίνακα 4
β) µε τιµές ώρας τεχνίτη για έκτακτες επεµβάσεις επισκευής Υ/Σ που εκτιµώνται συνολικά
σε 300 ώρες µε κόστος που εκτιµάται στα 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α (εκτιµώµενη τιµή εργατοώρας
20,00€ πλέον Φ.Π.Α). Για τον σκοπό αυτό οι υποψήφιοι θα προσκοµίσουν υποχρεωτικά
συµπληρωµένο τον συνηµµένο πίνακα 5
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:
1. Οι περισσότερες προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης στους υποσταθµούς θα
πραγµατοποιηθούν ηµέρα Κυριακή ώστε να υπάρχει καθόλου ή ελάχιστη όχληση στην οµαλή
υδροδότηση των καταναλωτών.
2. Οι εκτιµώµενες πιθανές έκτακτες εργασίες ετησίως ανέρχονται σε 300 ώρες µε την
ανάλυση του πίνακα που ακολουθεί:
Δείκτης
Εκτιμώμενες
Προσφερόμενης
ώρες παροχής
τιμής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εντός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές και
Σάββατο
Εκτός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές και
Σάββατο

65

Α1

70

Α2

Νυχτερινά (Καθημερινές και Σάββατο)

45

Α3

Κυριακές και Αργίες (Ημέρας)

70

Α4

Κυριακές και Αργίες (Νύχτας)

50

Α5

3. Η τελική οικονοµική προσφορά των υποψηφίων θα είναι το άθροισµα του Συνόλου Α +

Συνόλου Β όπου:
Σύνολο Α (του Συνηµµένου Πίνακα 4) αφορά το συνολικό κόστος της προληπτικής
συντήρησης των υποσταθµών µε την προσφερόµενη ενιαία έκπτωση
Σύνολο Β (του Συνηµµένου Πίνακα 5) που αφορά το συνολικό κόστος των 300 ωρών για
διεξαγωγή εκτάκτων εργασιών.
{Το Σύνολο Β
προέρχεται από την σχέση
(Α1·65)+(A2·70)+(A3·45)+(A4·70)+(A5·50)}
Κριτήριο επιλογής του παρόχου της αιτούµενης υπηρεσίας θα είναι η χαµηλότερη τελική
οικονοµική προσφορά όπως ανωτέρω περιγράφεται.
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•

•
•
•

Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α, για
παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στους παρόντες
όρους. Το ποσοστό του ΦΠΑ µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή ορίζεται χωριστά. Σε
διαφορετική περίπτωση, ο ΦΠΑ που αναλογεί, λογίζεται ότι έχει συνυπολογισθεί και
ενσωµατωθεί στην τιµή προσφοράς.
Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης και η
προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η οικονοµική προσφορά του κάθε υποψηφίου θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού
πλήρως συµπληρωµένους τους πίνακες 4 και 5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες για την προληπτική συντήρηση πρέπει να υλοποιούνται βάσει των διεθνών
κανονισµών VDE & IEC αλλά και των ελληνικών ΕΛΟΤ & ∆ΕΗ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ
Το απαιτούµενο πρόγραµµα συντήρησης περιλαµβάνει τις εργασίες που αναφέρονται
στους συνηµµένους πίνακες 1 & 2. Η υλοποίηση του προγράµµατος στο σύνολο του είναι
αρµοδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών (Π.Υ.).
Με το πέρας των εργασιών συντήρησης θα εκδίδεται αναφορά συντήρησης και θα γίνεται
από τον Π.Υ. ενηµέρωση του αρχείου του υποσταθµού µε τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν
µε παράλληλο πλάνο µελλοντικών εργασιών συντήρησης.
Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται (έκτακτες ή προγραµµατισµένες), πάντα έπειτα από
συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του σχετικού Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Ύδρευσης. Το
προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος
για υποσταθµούς µέσης τάσης. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα διαθέσει έναν (1) ∆ιευθύνοντα
Μηχανικό για τον γενικό συντονισµό των εργασιών, ο οποίος θα κατέχει και θέση Τεχνικού
Ασφαλείας (θα πρέπει να έχει τα απαιτούµενα από τον νόµο προσόντα) και ο οποίος θα πρέπει να
υποβάλλει στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισµού του και των ευθυνών
του ως Τεχνικός Ασφαλείας.
Υποχρέωση του Π.Υ. θα είναι η διατήρηση ηµερολογιακής κατάστασης (έντυπης και σε
ηλεκτρονική µορφή) η οποία θα ενηµερώνεται έπειτα από κάθε πραγµατοποιηθείσα εργασία
(έκτακτη ή προγραµµατισµένη). Έπειτα από την διεξαγωγή της εκάστοτε εργασίας και την
συµπλήρωση του σχετικού εντύπου, ο Π.Υ. θα αποστέλλει µε φαξ (στο 2310-218051) το
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συµπληρωµένο έντυπο υπογεγραµµένο. Οι εργασίες θα πραγµατοποιούνται, πάντα έπειτα από
συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο του σχετικού Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Εγκαταστάσεων.
Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν ή θα µισθωθούν από τον Π.Υ. για την εκτέλεση
των εργασιών θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καταλληλότητας, και βεβαιώσεις
πληρωµής τελών.
Οι έκτακτες επεµβάσεις σε περίπτωση βλάβης στους Υ/Σ θα γίνονται έπειτα από εντολή
της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. ενώ ο χρόνος ανταπόκρισης-εκτίµησης της βλάβης δεν θα πρέπει να ξεπερνά
την µία(1) ώρα.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία και για
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και υποχρεούται µε δαπάνες του να αποκαθιστά τυχόν
ζηµιές που θα προκληθούν από δική του υπαιτιότητα.
Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να µη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που
χρησιµοποιούνται από την ΕΥΑΘ ΑΕ. ή άλλη Υπηρεσία, σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται
στη Σύµβασή του και να διευκολύνει αυτές µε τα µέσα που χρησιµοποιούνται από αυτόν,
ρυθµίζοντας έτσι τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ώστε κανένα εµπόδιο να µη παρεµβάλλεται από
αυτόν στις εκτελούµενες υπηρεσίες από τον κύριο των εγκαταστάσεων, άλλη Υπηρεσία ή από
άλλους αναδόχους. Για τούτο θα ενηµερώνεται εγγράφως ο Π.Υ. από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Ο Π.Υ. θα πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση όλων των κατά το νόµο απαιτούµενων
στοιχείων για την απρόσκοπτη και οµαλή παροχή των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρµογή
των επιβαλλόµενων µέτρων ασφάλειας και υγιεινής για όλη την διάρκεια της συµβάσεως.
Ο Π.Υ. θα οφείλει να λαµβάνει κάθε φορά τα ανάλογα, για την κάθε περίπτωση, µέτρα
ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά
όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από υπαιτιότητα αυτού ή
του εργατοτεχνικού του προσωπικού.
Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί όλα τα προβλεπόµενα από τους σχετικούς κανονισµούς και
διατάξεις µέτρα υγιεινής για το προσωπικό του. Η προµήθεια και η δαπάνη µέσων ασφάλειας και
υγιεινής του εργατοτεχνικού προσωπικού θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνον τον Π.Υ.
Επί ποινή αποκλεισµού ο Π.Υ. θα πρέπει να έχει την έδρα του ή υποκατάστηµα εντός του νοµού
Θεσσαλονίκης, για λόγους αµεσότητας κατά την αντιµετώπιση των εκτάκτων εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στην τεχνική προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα:
1. Αντίγραφα αδειών εξασκήσεως επαγγέλµατος του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί
κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας (τεχνιτών και επιβλέποντος µηχανικού).
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2. Υπεύθυνη δήλωση µε τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, στην οποία θα φαίνεται σαφώς η
έδρα της.
3. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναγράφει ότι σε περίπτωση εκτάκτου προβλήµατος ο
χρόνος ανταπόκρισης-εκτίµησης της βλάβης δεν θα ξεπερνά την µία (1) ώρα από την
στιγµή της σχετικής κλήσης.
4. Περιγραφή των εργασιών συντήρησης που θα εκτελέσουν.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο
πάροχος υπηρεσιών µε τη χαµηλότερη τελική οικονοµική προσφορά όπως περιγράφεται
ανωτέρω, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές.
• Οι προσφορές θα ισχύουν για 90 ηµέρες.
• Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται
προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και θα πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη
3. Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται
4. Τον αριθµό της εγγύησης
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του παρέχοντα υπηρεσίες υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση
7. Τους όρους ότι:
7.1 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
8. Τις προς προµήθεια υπηρεσίες
9. Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
•

•

Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και
µετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών, µπορείτε να
απευθύνεστε στον κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο τηλ. 2310- 966753.

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού

Μαρία Σαµαρά
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Πίνακας 1: Εργασίες και έλεγχοι ηλεκτρολογικής φύσεως
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Εργασία
Γενικοί οπτικοί έλεγχοι
Έλεγχος λειτουργίας µηχανισµών αποζευκτών Μ.Τ.
Αποκατάσταση ζηµιών στην κυψέλη Μ.Τ.
Έλεγχος λειτουργίας χειριστηρίων Μ.Τ.
Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ.Τ.
Καθαρισµός ακροκιβωτίων Μ.Τ.
Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων Μ.Τ.
Έλεγχος µονωτήρων Μ.Τ.
Καθαρισµός µονωτήρων Μ.Τ.
Μέτρηση αντίστασης µόνωσης Μ.Τ.
Έλεγχος µηχανισµών ελατηρίων στους διακόπτες Μ.Τ.
Έλεγχος µονωτήρων Μ/Σ
Καθαρισµός µονωτήρων Μ/Σ
Έλεγχος πληρότητας και κατάστασης µόνωσης ελαίου Μ/Σ
Αντικατάσταση silica gel Μ/Σ
Έλεγχος λειτουργίας θερµοµέτρου Μ/Σ
Έλεγχος λειτουργίας διακόπτη Buchholz Μ/Σ
Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος προειδοποίησης Μ/Σ
Έλεγχος ακροδεκτών Μ/Σ
Καθαρισµός ακροδεκτών Μ/Σ
Καθαρισµός µεταγωγέα Μ/Σ
Λίπανση µεταγωγέα Μ/Σ
Έλεγχος αντίστασης µόνωσης Μ/Σ
Έλεγχος ακροκιβωτίων Μ/Σ
Καθαρισµός ακροκιβωτίων Μ/Σ
Καθαρισµός χώρου ερµαρίων Χ.Τ.
Σύσφιξη κοχλιών καλωδίων Χ.Τ.
Σύσφιξη κλεµµοσειρών Χ.Τ.
Έλεγχος ασφαλειών Χ.Τ.
Έλεγχος διέγερσης ηλεκτρονόµων βοηθητικών κυκλωµάτων
Καθαρισµός ηλεκτρονόµων βοηθητικών κυκλωµάτων
Έλεγχος κυκλώµατος προστασίας
Έλεγχος επιφανειών επαφής συστήµατος γείωσης
Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήµατος γείωσης
Μέτρηση αντίστασης γείωσης και των τυλιγµάτων του Μ/Σ µε συσκευή MEGGER 5KV
Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήµατος πυρανίχνευσης
Έλεγχος συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας

Σηµείωση: Ειδικά για τα αντλιοστάσια Σίνδου και Ιωνίας στα οποία υπάρχουν
εγκατεστηµένοι κινητήρες Μ/Τ (τέσσερις σε κάθε ένα) οι εργασίες συντήρησης και
καθαρισµού θα περιλαµβάνουν επιπλέον και τα πεδία των κινητήρων.
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Πίνακας 2: Εργασίες και έλεγχοι οικοδοµικών
α/α
1
2
3
4
5
6

Εργασία
Έλεγχος στερέωσης θυρών
Έλεγχος στερέωσης περσίδων αερισµού
Λίπανση Θυρών
Καθαρισµός χώρου Μ/Σ
Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο του Μ/Σ
Αντικατάσταση ελλιπούς/χαλασµένου εξοπλισµού

Πίνακας 3 : Λίστα Υ/Σ και οµαδοποίηση τους
α/α

Υποσταθμός

1

Εγνατίας

2

Σίνδου

3

Ιωνίας

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Πολίχνη ΑΔ8
Καλλιθέα
Καυκάσου
Κασσάνδρου
Ευαγγελίστρια
Συκιές
Δενδροποτάμου
Καλοχωρίου
Ευόσμου
Αραβησσού
Άνω Τούμπας
Πυλαίας
Λύκων
Γυμνασίου
Διαβατών
ΕΤΒΑ Βι.Πε.Θ

Στοιχεία ΥΣ

Κατηγορία

1 x Μ/Σ 400kVA
2 x Μ/Σ 3000kVA & 2 x Μ/Σ 75kVA
& 2 x Μ/Σ 1600 kVA
4 x Μ/Σ 1250kVA & 1 x Μ/Σ
100kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
1 x Μ/Σ 500kVA & 1 x Μ/Σ 400kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
2 x Μ/Σ 1600kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
1 x Μ/Σ 400kVA
3 x Μ/Σ 1600kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
2 x Μ/Σ 1600kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 400kVA
2 x Μ/Σ 1250kVA
2 x Μ/Σ 315kVA

1Y
4Y
4Y
2Y
1Y
2Y
2Y
2Y
1Y
3Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y

Ενδεικτικό υπόµνηµα τιµολόγησης: 1Υ στα 400 €, 2Υ στα 640€, 3Y στα 1040€, 4Υ στα 1600€
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Σίνδου

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ιωνίας
Πολίχνη ΑΔ8
Καλλιθέα
Καυκάσου
Κασσάνδρου
Ευαγγελίστρια
Συκιές
Δενδροποτάμου
Καλοχωρίου
Ευόσμου
Αραβησσού
Άνω Τούμπας
Πυλαίας
Λύκων
Γυμνασίου
Διαβατών
ΕΤΒΑ Βι.Πε.Θ

1 x Μ/Σ 400kVA
2 x Μ/Σ 3000kVA , 2 x Μ/Σ 75kVA, 2 x
1600 kVA
4 x Μ/Σ 1250kVA & 1 x Μ/Σ 100kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
2 x Μ/Σ 1600kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
1 x Μ/Σ 400kVA
3 x Μ/Σ 1600kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 630kVA
2 x Μ/Σ 1600kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 500kVA
2 x Μ/Σ 400kVA
2 x Μ/Σ 1250kVA
2 x Μ/Σ 315kVA

1Y

400,00 €

Συντήρηση

4Y

Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση
Συντήρηση

4Y
2Y
1Y
2Y
2Y
2Y
1Y
3Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y
2Y

1.600,00 €
1.600,00 €
640,00 €
400,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
400,00 €
1.040,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
640,00 €
13.760,00 €
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…..%

Σύνολο
Α:

Τελική τιμή ευρώ

Συντήρηση

ποσοστό έκπτωσης %

Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη (€)

Εγνατίας

Κατηγορία

1

Είδος Εργασίας

α/α

Στοιχεία ΥΣ

Υποσταθμός

Πίνακας 4

Πίνακας 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εντός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές
και Σάββατο)

α/α

Παροχή

(α)
Εκτιμώμενες
ώρες παροχής
65

Μονάδα

(β)
προσφερόμενη
τιμή σε €

(α x β) €

1
Τεχνίτης
ώρα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εκτός εργασίμου ωραρίου Καθημερινές
και Σάββατο)

α/α

Παροχή

1

Τεχνίτης

(α)
Εκτιμώμενες
ώρες παροχής
70

Μονάδα

(β)
προσφερόμενη
τιμή σε €

(α x β) €

ώρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ (Καθημερινές και Σάββατο)

α/α

Παροχή

1

Τεχνίτης

(α)
Εκτιμώμενες
ώρες παροχής
45

Μονάδα

(β)
προσφερόμενη
τιμή σε €

(α x β) €

ώρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Ημέρας)

α/α

Παροχή

1

Τεχνίτης

(α)
Εκτιμώμενες
ώρες παροχής
70

Μονάδα

(β)
προσφερόμενη
τιμή σε €

(α x β) €

ώρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κυριακές και Αργίες (Νύχτας)

α/α

Παροχή

1

Τεχνίτης

(α)
Εκτιμώμενες
ώρες παροχής
50

Μονάδα

(β)
προσφερόμενη
τιμή σε €

ώρα
Σύνολο Β (α x β) :

9

(α x β) €

