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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος μας έχει ανάγκη : « Συντήρηση – Επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ
Ελευσίνας

servers, PC, printers, Fax, φωτοτυπικά, συστήματα ωρομέτρησης, αριθμομηχανών, μηχανών γραφείου, μηχανής

γραμματοσήμων, εμφακέλωσης (κλπ) και συγκεκριμένα την Ανάθεση λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξη του συστήματος
Ταχυδρομείου ζύγισης, αυτόματου υπολογισμού τελών, γραμματοσήμανσης( digital meter)DM100i,τύπου PCN P7EM-050 ».
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας
και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως
και διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :
Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα την: «Ανάθεση λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξη του συστήματος Ταχυδρομείου ζύγισης, αυτόματου
υπολογισμού τελών, γραμματοσήμανσης( digital meter)DM100i,τύπου PCN P7EM050».
Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η

7/5/ 2019 , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΕ: 10.6265.0017
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2019
(Προϋπολογισμός: €399,31 με ΦΠΑ)

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα αφορά στην λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος ταχυδρομείου ζύγισης, αυτόματου υπολογισμού τελών,
γραμματοσήμανσης (digital meter)DM100i, τύπου PCN P7EM-050.
Το εν λόγω σύστημα γραμματοσήμανσης

εγκαταστάθηκε στο Τμήμα Διοικητικού προ διετίας και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς

πραγματοποιώντας γραμματοσήμανση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου, με ταχύτητα παραγωγής γραμματοσημάνσεων μέχρι 30
αντικείμενα το λεπτό και 1.800 αντικείμενα την ώρα.

Λόγω της συνεχούς χρήσης του συστήματος, αλλά και λόγω του ότι η εγγύηση καλής κατασκευής του συστήματος έχει λήξει(ημερομηνία
αγοράς: 23-12-2016/ΤΔΑ 307) και της απουσίας ετήσιας γενικής συντήρησης, κρίνεται αναγκαία η λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του
ανωτέρω συστήματος για την καλή του λειτουργία.
Η λειτουργική και τεχνική υποστήριξη του συστήματος αφορά στα κάτωθι:
1.

Διατήρηση της ένταξης της μηχανής στο σύστημα ΚΕΜ POSTAGE-BY-PHONE.
Α. Ετήσια ανανέωση της on-line, dial up, σύνδεσης και ελέγχου εξυπηρέτησης της «Μηχανής»στο κέντρο εξυπηρέτησης
μηχανών(ΚΕΜ) POSTAGE-BY-PHONE.
2. Λειτουργική υποστήριξη και εξυπηρέτηση
Η λειτουργική υποστήριξη και εξυπηρέτηση παρέχεται on line μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης μηχανών(ΚΕΜ) POSTAGE BY
PHONE, και στο οποίο είναι ενταγμένη η μηχανή που έχουμε προμηθευτεί και περιλαμβάνει:
Α. Η on line αυτόματη φόρτωση(download) των νέων τιμοκαταλόγων ταχυδρομικών αντικειμένων και υπηρεσιών παράδοσης των
ΕΛ.ΤΑ( σύνδεση dial-up).
Β. Η υποδοχή των πληρωμών για αγορά πίστωση τελών στο Ταχυδρομείο(κατευθείαν από τον χρήστη είτε από το Ταχυδρομείο), ο
αυτόματος έλεγχος ορθότητας του υπόλοιπου πίστωσης στον πιστωτικό αθροιστή και η φόρτωση της νέας πίστωσης(download) στον
ίδιο αθροιστή ελέγχου πίστωσης.
Γ. H on line ετήσια επιθεώρηση (inspection) καλής και ασφαλούς λειτουργίας του μετρητή και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης
επιθεώρησης της μηχανής για το Ταχυδρομείο.
3.Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη, στην οποία να περιλαμβάνονται:
Α. ON-LINE DIAL-UP, επιθεώρηση (insection) και τεχνικός έλεγχος της μηχανής από απόσταση για εντοπισμό τεχνικών
προβλημάτων που χρήζουν επέμβασης από μηχανικό.
Β. Αποκατάσταση βλαβών με τα ανταλλακτικά και τις απαιτούμενες τεχνικές υπηρεσίες στα συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών, είτε
εισκόμιση της μηχανής, είτε επί τόπου(on-site).
Γ. Χρήση των υπηρεσιών Hot line τηλεφωνικής υποστήριξης των χειριστών.
Δ. Χρήση των υπηρεσιών παροχής συμβούλων εκμετάλλευσης του συστήματος και διαχείρισης σχέσεων με το Ταχυδρομείο.
Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

€ 399,31

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο εργασίας
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος γραμματοσήμανσης PITNEY BOWES,
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε €399,31 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο Δήμος θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 2ο. Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει-βελτιώσει τις εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές προδιαγραφές ή
πραγματοποιήθηκαν κατά ελαττωματικό τρόπο.
Άρθρο 3ο. Αναθεώρηση τιμών (ή/και ποσοτήτων)
Οι τιμές μονάδας και οι ποσότητες ανά είδος εργασιών του συμβατικού προϋπολογισμού δεν μπορούν να αναθεωρηθούν.
Άρθρο 4ο. Πληρωμή αναδόχου
Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ α΄107/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ» άρθρο 4 οδηγίας 2011/7 η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες
εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφλησή του.
Άρθρο 5ο. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι και κρατήσεις καθώς και όλα τα πάσης φύσεως λοιπά έξοδα στα οποία τυχόν προβαίνει ο
ανάδοχος κατά την πραγματοποίηση των εργασιών που του ανατέθηκαν (όπως ενδεικτικά μεταφορικά έξοδα κλπ).
Άρθρο 6ο. Ισχύουσες Διατάξεις
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010,
β) τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016,
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016, και
δ) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.
Άρθρο 7ο. Προθεσμία - Χρόνος παράδοσης
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Κοσκινίδη Στυλιανή

