ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τιμές Μονάδας για Ωρομίσθια προσωπικού του Αναδόχου για έκτακτες δαπάνες κατασταλτικής
συντήρησης που δεν εμπίπτουν στο βασικό πρόγραμμα της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων, ή για την
παροχή πρόσθετων σχετικών υπηρεσιών. Οι τιμές μονάδας περιλαμβάνουν ασφαλιστικές εισφορές,
εργοδοτικές επιβαρύνσεις, γενικά έξοδα και εργολαβικό κέρδος, για εργασίες εκτελούμενες σε εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Οι τιμές αυτές, όπως τελικά διαμορφωθούν με την έκπτωση του Αναδόχου στην
οικονομική του προσφορά, θα παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.
Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)

α/α

Ειδικότητα

Μονάδα
Μέτρησης

Αριθμητικά

1

Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος
με άδεια Α' Ειδικότητας, 1ης
Ομάδας ή ανώτερης

1 ώρα

20,00

Είκοσι Ευρώ και μηδέν λεπτά

2

Βοηθός Ηλεκτρολόγου

1 ώρα

14,00

Δεκατέσσερα Ευρώ και μηδέν λεπτά

3

Αρχιτεχνίτης Υδραυλικός

1 ώρα

20,00

Είκοσι Ευρώ και μηδέν λεπτά

4

Βοηθός υδραυλικού

1 ώρα

12,00

Δώδεκα Ευρώ και μηδέν λεπτά

5

Ψυκτικός

1 ώρα

20,00

Είκοσι Ευρώ και μηδέν λεπτά

6

Βοηθός ψυκτικού

1 ώρα

14,00

Δεκατέσσερα Ευρώ και μηδέν λεπτά

7

Τεχνίτης οικοδόμος

1 ώρα

20,00

Είκοσι Ευρώ και μηδέν λεπτά

8

Βοηθός οικοδόμος

1 ώρα

12,00

Δώδεκα Ευρώ και μηδέν λεπτά

1 ώρα

20,00

Είκοσι Ευρώ και μηδέν λεπτά

1 ώρα

20,00

Είκοσι Ευρώ και μηδέν λεπτά

9
10

11

Τεχνικός ασθενών ρευμάτων
& συστημάτων ασφαλείας
Τεχνικός ηλεκτρονικών
συστημάτων &
αυτοματισμών
Προσαύξηση τιμών μονάδας
όλων των εργαζομένων των
πιο πάνω ειδικοτήτων για
εργασία το βράδυ ή κατά τη
διάρκεια αργιών
Παρατηρήσεις:

%

Ολογράφως

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία

1. Οι ανωτέρω τιμές δεν
περιλαμβάνουν ΦΠΑ
2. Οι τιμές μονάδας που θα
προκύψουν μετά την εφαρμογή της
έκπτωσης του Αναδόχου δεν μπορούν
να υπολείπονται των ωρομισθίων που
προβλέπονται στις αντίστοιχες ΕΓΣΣΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.με.Α.»
(Στοιχεία προσφέροντος)…...........................................................................................................
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α/α

ΑΡΘΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Ευρώ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 (%)
Αριθμητικά

1

2

Άρθρο 1
Κατ’ αποκοπήν τίμημα της ΔΙΕΤΟΥΣ
σύμβασης για τη συντήρηση και
υποστήριξη της λειτουργίας του
κτιρίου της ΕΣΑμεΑ
το οποίο
περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες και αναλώσιμα υλικά και
υπευθυνότητες που πηγάζουν από και
περιγράφονται
αναλυτικά
στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και στα άλλα
Συμβατικά Στοιχεία και αφορούν τις
υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας
και προληπτικής συντήρησης του
κτιρίου.
Το Τίμημα αυτό θα καταβάλλεται
σταδιακά, κατά τη διάρκεια της
Σύμβασης, σε ισόποσες τριμηνιαίες
δόσεις, χωρίς καμία αναπροσαρμογή.
Άρθρο 2
Ενιαίο
ποσοστό
προσφερόμενης
έκπτωσης επί των ενδεικτικών Τιμών
Μονάδας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ για
Ωρομίσθια
εργατοτεχνιτών
του
Αναδόχου, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
για
την
εκτέλεση
εργασιών
κατασταλτικής
συντήρησης
και
απολογιστικών εργασιών όπως αυτές
προσδιορίζονται
στη
Συγγραφή
Υποχρεώσεων,
που
περιλαμβάνει
ασφαλιστικές
εισφορές, εργοδοτικές επιβαρύνσεις,
κλπ, για εργασίες εκτελούμενες από
Δευτέρα έως Σάββατο/ 07:30 –21:00,
και παραμένει σταθερή κατά τη
διάρκεια της Σύμβασης.

Παρατήρηση:

Ολογράφως

1 τεμ.

%

1. Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται τα Γενικά Έξοδα και το Εργολαβικό Όφελος του Αναδόχου.
2. Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%.
Αθήνα, …………….. 2021

Ο προσφέρων
(Όνομα, σφραγίδα, υπογραφή)

