Μη-ρυθµιζόµενες Υπηρεσίες

Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού
ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών:
Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων Διανομής
Φυσικού Αερίου
1) Περιγραφή της Υπηρεσίας
Παρέχονται από τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ («ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ») προς τον αντισυµβαλλόµενο
(«Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ») Υπηρεσίες «Λειτουργίας και Συντήρησης ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού
Αερίου», σύµφωνα µε:
•

την κείµενη νοµοθεσία για την ασφάλεια,

• τις απαιτήσεις του Εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης ∆ικτύων ∆ιανοµής Μέσης
Πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασµού 19 bar) και ∆ικτύων Χαµηλής Πίεσης
Φυσικού Αερίου (µέγιστη πίεση 4 bar), σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
∆3/Α/20701 (ΦΕΚ Β΄1712, 23.11.2006),
• τις ειδοποιήσεις του Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ για αλλαγές συνθηκών παράδοσης ή καταναλωτικής
συµπεριφοράς των Καταναλωτών,
• την τεχνογνωσία και την εµπειρία του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ,
• τις οδηγίες του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης για ∆ίκτυα Μέσης Πίεσης, και
• τις οδηγίες του Operation & Maintenance Manual για ∆ίκτυα ∆ιανοµής της
SOFREGAZ (1995),
και οι οποίες Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου
περιλαµβάνουν:
o

o

Περιπολία: έλεγχο κατάστασης όδευσης δικτύου, διαχείριση εµπλοκών µε τρίτους,
οπτικό έλεγχο µετρητικών/ρυθµιστικών (M/R) Σταθµών,
Έλεγχο καλής λειτουργίας - προληπτική συντήρηση βανοστασίων / Έλεγχο διαρροών
βανοστασίων,

o

Έλεγχο καλής λειτουργίας - προληπτική συντήρηση Σταθµών M/R / Έλεγχο
διαρροών σταθµών M/R,
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o

Αποµάστευση δεδοµένων από τους διορθωτές όγκου των Σταθµών M/R - εισαγωγή
επικαιροποιηµένων δεδοµένων υπολογισµού,

o

Επεξεργασία δεδοµένων κατανάλωσης - καταχώρηση δεδοµένων σε λογισµικό
τιµολόγησης,

o

Έλεγχο - βαθµονόµηση µετρητικού συστήµατος Σταθµού M/R,

o

Μετρήσεις σηµείων καθοδικής προστασίας,

o

Υπηρεσίες επιφυλακής –επέµβαση προσωπικού επιφυλακής, διαθεσιµότητα
προσωπικού επιφυλακής, λειτουργικοί χειρισµοί/διαχείριση του δικτύου– (µόνο ως
επέκταση του συνόλου των προαναφερθεισών προσφεροµένων υπηρεσιών).

o

Υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης

o

Υπηρεσίες Κέντρου Ελέγχου Συστήµατος

o

Αξιολόγηση µετρήσεων καθοδικής προστασίας-Τεχνική υποστήριξη καθοδικής
προστασίας

o

Τεχνική υποστήριξη µετρολογίας

o

∆ιαθεσιµότητα υπηρεσιών επιθεώρησης (inspection)

2) Μεθοδολογία υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος
Α. Γενικές αρχές για την προσέγγιση του προβλήματος της κοστολόγησης
με την έννοια προβλήματος απόφασης
∆εδοµένου ότι η κοστολόγηση και ο υπολογισµός οικονοµικού ανταλλάγµατος για την παροχή
Υπηρεσιών «Λειτουργίας και Συντήρησης ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου» είναι µια
σύνθετη, πολυδιάστατη διαδικασία, για την αποτελεσµατική υποστήριξή της αναπτύχθηκε και
εφαρµόστηκε πολυκριτηριακή µεθοδολογία ανάλυσης απόφασης (Multicriteria Decision
Analysis).
Το σύνολο των κριτηρίων και υποκριτηρίων που συµµετέχουν στην υπόψη µεθοδολογία
1
αναπτύχθηκε ώστε να ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες :
•

Ουσιώδης (essential) ώστε να υποδηλώνει συγκεκριµένες επιπτώσεις όσον αφορά
βασικές συνιστώσες του προβλήµατος κοστολόγησης.

•

Λειτουργική (operational) ώστε να εστιάζεται η ανάλυση της απόφασης µε βάση το
διαθέσιµο χρόνο και προσπάθεια.

•

Αποσυνθέσιµη (decomposable) ώστε να επιτρέπεται η ανάλυση όχι µόνο της
ιεραρχικής δοµής ως σύνολο, αλλά και µεµονωµένων στοιχείων αυτής.

1

Keeney, R. And Raiffa, H. (1993), “Decisions with multiple objectives: preference and value tradeoffs”,
Cambridge University Press, Cambridge, MA
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•

Ελέγξιµη (controllable) µε στόχο την επιλογή αποκλειστικά των συνεπειών εκείνων
που προκύπτουν ως επακόλουθο της ανάληψης συγκεκριµένων δράσεων.

•

Περιεκτική

(concise)

µε

στόχο

την

ελαχιστοποίηση

των

απαιτούµενων

χαρακτηριστικών για την ολοκληρωµένη ανάλυση της απόφασης.
•

Πλήρης (complete) ώστε να συµπεριλαµβάνονται όλες οι πιθανές όψεις των
επιπτώσεων των ενεργειών απόφασης.

•

Μετρήσιµη (measurable) µε στόχο τον ακριβή ορισµό των κριτηρίων και τον
καθορισµό του βαθµού απόδοσής τους.

•

Μη-πλεοναστική (non-redundant) ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις.

•

Κατανοητή (understandable).

Β. Κοστολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει συγκεκριμένων
στοιχείων κόστους
Κατά τον υπολογισµό του οικονοµικού ανταλλάγµατος, για κάθε µια από τις προσφερόµενες
Υπηρεσίες, σύµφωνα µε την ανωτέρω ανάλυση (1. «Περιγραφή της Υπηρεσίας»),
λαµβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες κόστους:
•

Μήκος (σε km) εξυπηρετούµενου δικτύου Φυσικού Αερίου

•

Πλήθος εγκαταστάσεων που περιλαµβάνει το ∆ίκτυο (βανοστάσια, µετρητικοί /
ρυθµιστικοί Σταθµοί κλπ, κατά περίπτωση)

•

Απαιτούµενες επαναλήψεις εκάστης εργασίας σε ετήσια βάση

•

Κόστος προσωπικού του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ που παρέχει Υπηρεσίες, το οποίο αναλύεται
σε υποκριτήρια που αφορούν σε:

•

o

Πλήθος απαιτούµενου προσωπικού

o

Απαιτούµενος χρόνος εκτέλεσης έκαστης βασικής εργασίας

o

Απαιτούµενος χρόνος ελέγχου Σταθµών / εγκαταστάσεων

o

Μέσο ωροµίσθιο εµπλεκόµενου προσωπικού

Κόστος οχηµάτων και µετακινήσεων εµπλεκόµενου προσωπικού του ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ,
βασισµένο στις παραµέτρους της συνολικής διαδροµής µετακίνησης ή/και περιπολίας
καθώς επίσης του µέσου κόστους χιλιοµέτρου. Σε αυτό εµπεριέχονται:
o

το κόστος µίσθωσης των απαιτουµένων για την εκτέλεση της Υπηρεσίας
οχηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων
ασφάλισης κ.λπ), και

o

αποσβέσεων,

τελών

κυκλοφορίας,

το κόστος χρήσης των προαναφερθέντων οχηµάτων (καύσιµα, συντήρηση,
διόδια κ.λπ)

•

Απρόβλεπτες δαπάνες

•

Μεριζόµενα γενικά έξοδα, λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες διοίκησης του
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (overhead)
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•

Προσδοκώµενο όφελος (κέρδος ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ)

Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των παραγόντων κόστους που καταγράφονται ανωτέρω, για
την κοστολόγηση της κάθε επιµέρους διακριτής υπηρεσίας χρησιµοποιούνται µόνο εκείνοι
που έχουν ειδικότερη εφαρµογή.

3) Παράδειγμα υπολογισμού
Ακολουθεί παράδειγµα εφαρµογής της µεθοδολογίας για τον προσδιορισµό της τελικής
προσφερόµενης τιµής για τη διακριτή υπηρεσία που αφορά σε «Έλεγχο – βαθµονόµηση
µετρητικού συστήµατος Σταθµού M/R» προκειµένου για σύµβαση ετήσιας διάρκειας.
Ο υπολογισµός αυτής ακολουθεί το µαθηµατικό τύπο:

T = α * [(β1*β2*β3) + (β1*β3*δ1) + (γ*δ2)] + ε + ζ + κ
Όπου:

(β1*β2*β3) : το κόστος προσωπικού για την εκτέλεση της βασικής εργασίας
(β1*β3*δ1) : το κόστος µετακίνησης προσωπικού
(γ*δ2) : το κόστος χρήσης οχήµατος
Τ : Τελική προσφερόµενη τιµή της Υπηρεσίας
α : Πλήθος οµοίων εγκαταστάσεων (στο συγκεκριµένο παράδειγµα: πλήθος σταθµών M/R
που καλύπτονται από τη Σύµβαση, και οι οποίοι θα ελεγχθούν άπαξ στη διάρκεια του έτους)

β1 : Απαιτούµενο πλήθος προσωπικού (αριθµός εργαζοµένων)
β2 : Χρόνος εκτέλεσης βασικής εργασίας στο πεδίο
β3 : Μέσο ωροµίσθιο εµπλεκόµενου προσωπικού (σε €/h)
γ : Μέσο κόστος µίσθωσης και κίνησης οχήµατος (σε €/km)
δ1 : Μέσος χρόνος απαιτούµενος για τη µετάβαση στο πεδίο (σε h)
δ2 : Μέση απόσταση του πεδίου από τη βάση, µε επιστροφή (σε km)
ε : Μεριζόµενα γενικά έξοδα (overhead)
ζ : Απρόβλεπτα
κ : Προσδοκώµενο όφελος (κέρδος ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ)
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