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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε ολοκληρωµένες µονάδες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανό
νες της Τέχνης, την Τεχνική Έκθεση και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης και ισχύουν για όλα τα προµηθευόµενα είδη και την έκταση τους. Σ' αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και
έγκαιρη παράδοση των υλικών που αναφέρονται.
2. Για κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σχετικής
προµήθειας, δεν µπορεί να θεµελιωθεί καµία αξίωση, ή αµφισβήτηση.
3.Πιό ειδικά στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες.
α. Προµήθειες, µεταφορές, αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις όλων ανεξαίρετα των
υλικών που είναι αναγκαία, µαζί µε όλες τις απαραίτητες φορτεκφορτώσεις και διακινήσεις µέχρι την πλήρη
τους παράδοση.
β. Μισθούς ηµεροµίσθια, επιβαρύνσεις για λόγους υπερωριακής εργασίας, ασφαλίσεις κλπ, του
ειδικευµένου και ανειδίκευτου προσωπικού κάθε κατηγορίας.
γ. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται, η παραλαβή, η µεταφορά επί τόπου και η
επιστροφή, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, τα λιπαντικά.
δ. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετα και συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας για την εκτέλεση της
προµήθειας, παρεµπόδισης της οµαλής κυκλοφορίας των διαφόρων οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακί
νησης του κοινού και της κυκλοφορίας γενικότερα.
ε. Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους των δοκιµών από το εργαστήριο του Υ.∆.Ε. και όπου
αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτού του τιµολογίου, της συγγραφής υποχρεώσεων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
στ. Οι δαπάνες για τη σήµανση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες
καταµετρήσεων, συντάξεις επιµετρήσεων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις κλπ.
ζ. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαµβάνει τις δαπάνες εργαλείων, γενικά έξοδα και κρατήσεις,
φόρους, χαρτόσηµα, δασµούς, δικαιώµατα, ασφάλιστρα κλπ., καθώς και το όφελος του προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 1ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ελεγκτή
τάσης και συνέχειας δικτύου, τύπου στυλό δύο άκρων µε ένδειξη LED, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκ
θεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Πενήντα δύο ευρώ ( 52,00 € ).

ΑΡΘΡΟ 2ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ελεγκτή
τάσης και συνέχειας δικτύου, τύπου στυλό δύο άκρων µε ένδειξη LCD, όπως περιγράφεται στη Τεχνική
Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου : Ενενήντα πέντε ευρώ ( 95,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 3ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ψη
φιάκου πολυόργανου µετρήσεως, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώ
σεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ ( 125,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 4ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ψη
φιάκου ανιχνευτή µετάλλων και ηλεκτροφόρων αγωγών, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη
συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ ( 135,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 5ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ψη
φιάκου πολύµετρου υψηλής ακρίβειας µε µνήµη, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Τριάντα πέντε ευρώ ( 35,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 6ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός αναλο
γικού πολύµετρου µε βελόνα και καθρέπτη, όπως περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση και τη συγγραφή
υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Εξήντα ευρώ ( 60,00 € ).
ΑΡΘΡΟ 7ο.
Για τη προµήθεια, µεταφορά, και παράδοση, µετά από έλεγχο, στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ενός ψηφιάκου
φωτόµετρου υψηλής ακρίβειας µε µνήµη που να µετρά και τη λαµπρότητα, όπως περιγράφεται στη Τεχνική
Έκθεση και τη συγγραφή υποχρεώσεων. Τιµή ενός τεµαχίου: Χίλια πενήντα ευρώ (1050,00 € ).
Πειραιάς, 25/ 05 / 2015.
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ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής
Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται, η προµήθεια διαφόρων ειδών ηλεκτρονικά όργανα
(όπως, όργανα ελέγχου ηλεκτρικών δικτύων, όργανα µετρήσεως ηλεκτρικών µεγεθών, όργανα ελέγχου, κ.α.).
Η ολική αξία του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας,
δηλαδή το ποσό των 4.061,00 € επί πλέον Φ.Π.Α. 23% .
Τα είδη και οι ποσότητες των προς προµήθεια υλικών περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας.
Τα όργανα θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου για έλεγχο και δοκιµή.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν:
α) Νόµος 3463/06 περί «κύρωσης του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
β) Νόµος 2286 / 95.
γ) Υπουργική απόφαση 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ)
δ) Ν.2362/95 αρ 83 κ΄ η ΥΑ.35130/739/10
στ) αρ 157 Ν.4281/14
ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας.
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω στοιχεία :
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
β) Η τεχνική περιγραφή της µελέτης (έκθεση).
γ) Το τιµολόγιο.
δ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Η προµήθεια των υλικών θα εκτελεσθεί µε χρέωση πιστώσεων ΚΑ 20 6662.49 του προϋπολογισµού του
∆ήµου έτους 2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό, είναι έγγραφες και µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία µε
οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα
αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από
την διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν
και οι προσφορές που υποβάλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών το αρµόδιο όργανο ακόµη και αν αυτό είναι το ίδιο και για την αξιολόγηση τους, δεν είναι
υποχρεωµένο να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους, προς τους όρους της
διακήρυξης. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και

κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού είτε
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι θα
πρέπει να δηλώνουν χρόνο εγγύησης που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα έτος καθώς και χρόνο
συντήρησης και προµήθειας ανταλλακτικών που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρία χρόνια. Επίσης
είναι αυτονόητο ότι οι προσφέροντες µπορούν να προσφέρουν από ένα µέχρι όλα από τα ζητούµενα είδη.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος προσκόµισης σε τµηµατική παραγγελία
Ο χρόνος προσκόµισης των υλικών, δηλαδή ο χρόνος µέσα στον οποίο οφείλει ο προµηθευτής να
προσκοµίσει τα υλικά από την έγγραφη ειδοποίηση του, ορίζεται σε (30) τριάντα ηµέρες, σε χώρο που θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία µας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία, που
εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ηµεροµηνία που προτί θεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων ο προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό (∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο), θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε. Η παράδοση θα γίνει κατόπιν δοκιµής των υλικών σε λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ 7ο Υπογραφή σύµβασης -Εγγύηση
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας της προµήθειας για ένα έτος.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον
ΦΠΑ. Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 8ο Έλεγχοι-∆οκιµές
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε ένα ή µε όλους από τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα µε το
υλικό και σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης, µε µακροσκοπικό έλεγχο, µε µηχανική εξέταση,
µε πρακτική δοκιµασία. Η προµήθεια θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της µελέτης και
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 9ο Παραλαβή υλικών- Ποινική ρήτρα
Η παραλαβή των υλικών γίνεται εντός (8) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία πραγµατικής
προσκόµισης των υλικών, από επιτροπή που συστήνεται από τον ∆ήµο και εφόσον αυτά πληρούν τους
όρους των προδια γραφών της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης
των προθεσµιών παράδοσης των υλικών, ο προµηθευτής υπόκειται σε ποινική ρήτρα που ορίζεται στο
άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) και είναι 2,5% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα, για υπέρβαση ως το ½ του προβλεποµένου χρόνου παράδοσης και
5% για µεγαλύτερη υπέρβαση. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των υλικών, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης στην προθεσµία
που ορίζει η Επιτροπή προµηθειών. Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση
κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 10ο Ευθύνες του προµηθευτή
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των
προµηθευοµένων υλικών στις αποθήκες του ∆ήµου µε δικά του µεταφορικά µέσα. Σε καµία περίπτωση δεν
επιβαρύνεται η υπηρεσία µε έξοδα µεταφοράς φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. Σε περίπτωση µεταφοράς υλικών σε
δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας, πρέπει να λαµβάνονται από τον προµηθευτή όλα τα µέτρα, χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα
τροχοφό ρα και πεζούς. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού, του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παρουσίασης αυτών στις αποθήκες του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 11ο Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Ο προµηθευτής υποχρεούται στην καταβολή δαπάνης που απαιτείται για τον εργαστηριακό έλεγχο, για την
διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών που προµηθεύει, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης. Για την επίδειξη των οργάνων σε λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση. Τα
έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 12ο Πρωτόκολλα Παραλαβής Υλικών
Η τήρηση φακέλου έργου καταµέτρησης υλικών και το ηµερολόγιο εργασιών θα τηρούνται µε µέριµνα της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας µε εφαρµογή του 11389 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ, ΕΚ 185/23-3-1993.
ΑΡΘΡΟ 13ο Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε 2% ΤΑ∆ΚΥ & 4% προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Η επιβάρυνση λόγω ΦΠΑ
επιβαρύνει το ∆ήµο.
Πειραιάς, 25/ 05 / 2015.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν .ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ι. Π Ι Τ Τ Α Σ

∆ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ

α/α
Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ MHXΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « Ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης
ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων ».
( Από Κ.Α. 20.6662.49 )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.061,00 €
επί πλέον Φ.Π.Α 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Η.

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια διαφόρων ειδών, ηλεκτρονικά όργανα (όπως, όργανα
ελέγχου ηλεκτρικών δικτύων, όργανα µετρήσεως ηλεκτρικών µεγεθών και όργανα ελέγχου). Η ολική αξία
του αντικειµένου της προµήθειας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, δηλαδή το
ποσό των 4.061,00 € επί πλέον Φ.Π.Α. 23%.Η ανωτέρω µελέτη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του
∆ήµου έτους 2015 µε Κ.Α 20 6662.49. Τα όργανα θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου και µετά από
έλεγχο και δοκιµή θα γίνει µία επίδειξη λειτουργίας.
Τα προµηθευόµενα είδη θα είναι καινούργια, γνωστού και ευφήµου εργοστασίου, αναγνωρισµένου κατά
ISO. Θα έχουν σήµα συµµόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα CE, EN, DIN, ΕΛΟΤ κ.λ.π. και θα είναι
σύµφωνα µε το IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411-1.Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διάρκειας ενός
(1) έτους τουλάχιστον καθώς και εγγύηση επισκευής συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για τρία
(3)τουλάχιστον χρόνια. Θα συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης. Να διευκρινίζεται εάν τα προσφερόµενα
όργανα µπορούν να λειτουργήσουν µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
Αρθρο 1ο Έλεγκτής τάσης, τύπου στυλό
Έλεγκτής τάσης, συνέχειας δικτύου, κ.α., τύπου στυλό δύο άκρων µε ένδειξη λαµπτήρες LED. Σύµφωνα µε
τα ακόλουθα στάνταρ IEC/EN 61243-3, DIN, VDE 0682-401, IEC61010, GS38.
Μετρήσεις.
1.
Έλεγχος τάσεων AC/DC : 6-1000V, αυτόµατη επιλογή κλίµακας.
∆έκα κόκκινα LED για τις κλίµακες 12-24-48-120-230-400-690-1000 V και επί πλέον ένα για τον
2.
έλεγχο της συνέχειας και ένα για τον έλεγχο της πολικότητας και του πεδίου.
3.
Έλεγχος φάσεων, έλεγχος πεδίου, εναλλαγή φάσεων.
4.
Έλεγχος συνέχειας. Οπτικο-ακουστική ένδειξη.
5.
Έλεγχος ρελαί ασφαλείας. Μέγιστο ρεύµα διαρροής 30mA.
6.
Προστασία τάσης : CAT IV/1000V.
Το όργανο θα συνοδεύεται, από δύο µπαταρίες 1,5V τύπου ΑΑΑ πλαστικά προστασίας και επέκτασης
ακµών σύµφωνα µε το GS38.
Αρθρο 2ο Έλεγκτής τάσης, τύπου στυλό
Έλεγκτής τάσης, συνέχειας δικτύου, κ.α., τύπου στυλό δύο άκρων µε ψηφιακή ένδειξη LCD. Σύµφωνα µε τα
ακόλουθα στάνταρ IEC/EN 61243-3DIN VDE 0682-401, IEC61010, GS38.
Μετρήσεις.
1. Έλεγχος τάσεων AC/DC : 6-1000V αυτόµατη επιλογή κλίµακας.
2. Έλεγχος φάσεων, έλεγχος πεδίου, εναλλαγή φάσεων.
3. Έλεγχος συνέχειας. Οπτικοακουστική ένδειξη.
4. Έλεγχος ρελαί ασφαλείας. Μέγιστο ρεύµα διαρροής 30mA.
5. Επιπλέον έλεγχο πολικότητας.
6. Συγκράτηση δεδοµένων.
7. Προστασία τάσης : CAT IV/1000V.
8. 3 ½ ψηφίων ένδειξη LCD µε φωτισµό υποβάθρου.
Το όργανο θα συνοδεύεται, από δύο µπαταρίες 1,5V τύπου ΑΑΑ πλαστικά προστασίας και επέκτασης
ακµών σύµφωνα µε το GS38.

Αρθρο 3ο Ψηφιακό πολύµετρο υψηλής ακρίβειας
Ψηφιακό πολύµετρο γενικής χρήσης, υψηλής ακρίβειας µε λαµπερή οθόνη LCD, 3 3/4 ψηφίων, µε φωτισµό
υποβάθρου, πολλαπλών χρήσεων, να µπορεί να στηριχθεί και να λειτουργήσει αφήνοντας και τα δύο χέρια
ελεύθερα. Με θήκη από καουτσούκ.
Μετρήσεις.
1.
Μέτρηση ενεργού τιµή τάσης AC (40.00Hz-20.00KWz Hz) και DC, 60.00 mV – 999.9 V.
2.
Μέτρηση ενεργού τιµή ρεύµατος AC (40.00Hz-1.00K Hz) και DC, 600.0 mΑ – 10.00 Α.
3.
Μέτρηση αντίστασης.
Μέτρηση χωρητικότητας.
4.
5.
Μέτρηση συχνότητας.
6.
Μέτρηση θερµοκρασίας προαιρετική
Έλεγχος διόδου.
7.
8.
Έλεγχος συνέχειας. Ακουστική ή και Οπτική ένδειξη.
9.
Αυτόµατη και µη επιλογή κλίµακας.
10.
Αναφορά εσφαλµένης σύνδεσης άκρων
11.
Συγκράτηση δεδοµένων.
12.
Συγκράτηση της µεγίστης τιµής.
13.
Μεταφορά δεδοµένων σε υπολογιστή.
14.
Προστασία τάσης : CAT IΙ/1000V.
15.
3 ½ ψηφίων ένδειξη LCD µε φωτισµό υποβάθρου.
Το όργανο θα συνοδεύεται, από δύο µπαταρίες 1,5V τύπου ΑΑΑ. ∆ύο καλώδια µέτρησης και ελέγχου µε
αγώγιµα άκρα.
ΑΡΘΡΟ 4ο. Ψηφιακός ανιχνευτής µετάλλων, κ.λ.π.
Εντοπίζει µέταλλα και ηλεκτροφόρους αγωγούς για µέγιστη ασφάλεια στο τρύπηµα. Συµπαγής, µικρός και εύ
χρηστος. Να έχει αξιόπιστο εντοπισµό µέχρι 8 cm max βάθος, άµεση ετοιµότητα χρήσης χάρη στην αυτόµατη
βαθµονόµηση που διαθέτει, σαφή σύσταση τρυπήµατος µέσω δακτυλίων µαρκαρίσµατος. Απλό χειρισµό µε
ένα κουµπί, ψηφιακή οθόνη για καλή ανάγνωση των αποτελεσµάτων µέτρησης, αντιολισθητική λαβή για
καλό και άνετο κράτηµα, διατίθεται µε µπαταρία 1×9V σε τσάντα προστασίας µε 2 µολύβια µαρκαρίσµατος .
Βάθος ανίχνευσης : 60mm (χάλκινοι αγωγοί, ηλεκτροφόροι), 80mm (χάλυβας) Βάρος έως 200gr.
ΑΡΘΡΟ 5ο Ψηφιακό πολύµετρο υψηλής ακρίβειας µε µνήµη.
Το προσφερόµενο όργανο να είναι απλό στην λειτουργία του, υψηλής ευαισθησίας. Να συνοδεύεται από τα
απα ραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου καλής λειτουργίας και ρύθµισης, τα καλώδια, τους ακροδέκτες τις
µπαταρίες, εγ χειρίδιο χρήσης και θήκη µεταφοράς. Να έχει τον απαραίτητο βαθµό προστασίας,
προειδοποίηση εσφαλµένου χειρισµού και τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Τάση DC : 2mV – 1000V (+/-0,5%).
Τάση AC : 200mV – 750V (+/-0,8%).
Ένταση DC : 200mA – 20A (+/-1,2%).
Ένταση AC : 200mA – 20A (+/- 1,8%)
Αντίσταση 2Ω – 20mΩ (+/-0,8%).
Χωρητικότητα : 2nf – 200µf (+/- 3%)
Συχνότητα : 200ΚΗz (+/- 2%).
Θερµοκρασία : -40 ºC έως 1000 ºC (+/- 0,75%)
Επαγωγιµότητα : 2mH – 20H.
Τεστ διόδου : Ναί.
Τεστ τρανζίστορ: Ναί
Data Hold : Ναί.
Ωµική συνέχεια µε buzzer. Φωτισµός backlight.
Εγγύηση : 1 έτος
ΑΡΘΡΟ 6ο. Αναλογικό πολύµετρο µε βελόνα καθρέπτου.
Το προσφερόµενο όργανο να είναι απλό στην λειτουργία του, υψηλής ευαισθησίας. Να συνοδεύεται από τα
απα ραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου καλής λειτουργίας και ρύθµισης, τα καλώδια, τους ακροδέκτες τις
µπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης και θήκη µεταφοράς. Να έχει τον απαραίτητο βαθµό προστασίας,
προειδοποίηση εσφαλµένου χειρισµού και τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Τάση DC : 0,1 / 0,25 / 2,5 / 10 / 50 / 250 / 100V
Τάση ΑC : 10 / 50 / 250 / 1000V
Ένταση DC : 50µ / 2,5m / 25m / 10A
Αντίσταση : R×1 / R×10 / R×1κ / R×100κ
LI : 1,5µ / 150µ / 15m / 150mA
dB : 22dB
Χωρητικότητα : 10µf
hfe : 0 ~ 1000

Μπαταρίες : 1,5 V (ΑΑ) × 2
Καθρέπτου : ΝΑΙ

∆ιαστάσεις : W × L × T : 128 × 160 × 41 mm

ΑΡΘΡΟ 7ο. Ψηφιακό φωτόµετρο που µετρά και τη λαµπρότητα.
Φορητό ψηφιακό φωτόµετρο υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 50327/EN13032-1, παράρτηµα Β’ και CIE 69 κλάσεως B ή καλύτερη. Κατάλληλο για µετρήσεις φωτεινής ροής
και φωτεινής έντασης, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπως δρόµων, δηµοσίων κτιρίων, µουσείων,
αθλητικών χώρων, φωτεινών επιγραφών, κ.λ.π.. Θα είναι επίσης, κατάλληλο για τη µέτρηση της φωτεινής
ροής λαµπτήρων CRTς, LCDς, LEDς και πλάσµα. Η λαµπρότητα-φωτεινή ένταση µετρείται σε καντέλες ανά
τετραγωνικό µέτρο(cd/m2) ή footlamberts ( fL ) και η φωτεινή ροή σε ( Lux ) ή foot-candles ( fc ).
Προσαρµογή V(λ) : Η φασµατική ευαισθησία της φωτοδιόδου σιλικόνης διορθώνεται φασµατικά και συγκρίνε
ται µε την ευαισθησία του ανθρώπινου οφθαλµού. Η ποιότητα αυτής της προσαρµογής αντιπροσωπεύει µια
σηµαντική διαφορά µεταξύ της τάξης Β και της τάξης C.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά. :
Μέθοδος µέτρησης : Εξ’ αποστάσεως και εξ επαφής µε φωτοδίοδο σιλικόνης και φίλτρα διόρθωσης V(λ).
Φωτεινή Ροή : 0,01-199.900 lx /0,001-19.990 fc /Φωτεινή Ένταση : 0,1-1.999.000 cd/m2 / 0,01-199.900 fL.
Περιθώρια σφάλµατος < 3% µε φίλτροV(λ) και<=8% χωρίς φίλτρο.Αυτόµατη διόρθωση γωνίας πρόσπτωσης.
Πέντε(5) επίπεδα µέτρησης αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογή.
Χρόνος µεταξύ µετρήσεων 0,5 sec.
Χωρητικότητα έως 100 µετρήσεις.
Αυτόµατος έλεγχος µπαταρίας : USB.
Oθόνη υγρών κρυστάλλων LCD : 3 ½ ψηφίων. Θύρα επικοινωνίας : USB Χρόνος αυτόµατης σβέσης : 4 min.
Παρελκόµενα : Η θήκη του οργάνου θα περιέχει καλώδιο USB, µπαταρίες, εγχειρίδιο χρήσης, λογισµικό επε
ξεργασίας µετρήσεων.
Πειραιάς, 25/ 05/ 2015.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ν .ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : " Ηλεκτρονικών οργάνων
µέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων ".
Από Κ . Α . 20 6662.49
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4 061,00 €
επί πλέον Φ . Π . Α . 23 %.
Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ.

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΣ ΠΟΣΟΤ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Ψηφιακό βολτόµετρο, ελεγκτής τάσης-συνέχειας
τύπου στυλό δύο άκρων µε ένδειξη LED, όπως
περιγράφεται.

Τεµ.

28,00

52,00

1456,00

2

Ψηφιακό βολτόµετρο, ελεγκτής τάσης-συνέχειας
τύπου στυλό µε ένδειξη LCD,όπως περιγράφεται.

''

10,00

95,00

950,00

3

Ψηφιακό πολύµετρο µε οθόνη LCD, ακίδες µέτρησης
και θήκη καουτσούκ, όπως περιγράφεται.

''

3,00

125,00

375,00

4

Ψηφιακός ανιχνευτής µετάλλων, ηλεκτροφόρων
αγωγών, κ.λ.π. µε ψηφιακή οθόνη, όπως
περιγράφεται.

''

1,00

135,00

135,00

5

Ψηφιακό πολύµετρο υψηλής ακρίβειας µε
αποθήκευση δεδοµένων, όπως περιγράφεται.

''

1,00

35,00

35,00

6

Πολύµετρο αναλογικό µε βελόνα-καθρέπτη, όπως
περιγράφεται.

''

1,00

60,00

60,00

7

Φορητό ψηφιακό φωτόµετρο υψηλής ακρίβειας µε
αποθήκευση δεδοµένων που να µετρά και τη
λαµπρότητα,όπως περιγράφεται.

''

1,00

1050,00

1050,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ

4061,00
934,03
4995,03
Πειραιάς 25-05-2015

Τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πεντε ευρώ και τρια λεπτά.
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