Πειραιάς 17/06/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης για την καλύτερη αλληλογραφία του Δ. Πειραιά»
Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1 (Αντικείμενο Προμήθειας)
ο

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια µηχανής γραµµατοσήµανσης Το Επιτραπέζιο Σύστηµα
Γραµµατοσήµανσης να είναι εγκεκριµένο από τα ΕΛ.ΤΑ. για κυκλοφορία στην Ελλάδα. Λειτουργεί από
την άποψη ελέγχου του Ταχυδροµείου, µε την διαδικασία κεντρικού ηλεκτρονικού ελέγχου από
απόσταση. Το υπάρχον είναι παλιό και παθαίνει συνεχώς βλάβες

Άρθρο 2ο (Ισχύουσα διάταξη)
Η παρούσα προμήθεια θα γίνει βάσει των διατάξεων
1. 11389/23-3-93 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών όπου ορίστηκε ο ενιαίος κανονισμός προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
2. Ν. 3463/8-6-2006 ‘’ Κύρωση του Κώδικα Δήμου & Κοινοτήτων’’
3. Ν. 4281/2014 αρ. 157
4. Ν. 3852/2010
5. Ν.2362/95 αρ.83 & Υ.Α 35130/739/2010 ΦΕΚ 1291Β/2010
6. Ν. 4281/2014 αρ.157

Άρθρο 3ο (Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο (Σύμβαση)
Ο προμηθευτής μετά την ανακοίνωση της παραγγελίας και αποδοχής της από αυτόν σύμφωνα
με τον Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5)
ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10), για να υπογράψει την σχετική σύμβαση και να καταθέσει την
εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5%
επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ή προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 5ο (Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης)
Σελίδα 1 από 6

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού είναι επιθυμητό να μην υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης..
Για την εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία με την αρμόδια
υπηρεσία η οποία θα του υποδείξει τις λεπτομέρειες για την παράδοση των στοιχείων της προμήθειας.

Άρθρο 6ο (εγγύηση)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας της προµήθειας,
παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ή
στους προµηθευτές µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή

Άρθρο 6ο (χρόνος εγγύησης)
Ο χρόνος εγγύησης του προϊόντος να είναι τουλάχιστον ένα έτος µετρούµενος από την ηµέρα παραλαβής.

Άρθρο 7ο (Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση προμηθευτών)
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των αναλωσίμων
υλικών μπορεί να επιβληθεί σε βάρος των προμηθευτών ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

Άρθρο 8ο (Πλημμελής κατασκευή)
Εάν η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, και των τεχνικών
προδιαγραφών ή εμφανίζουν ελαττώματα ή ελλείψεις οι προμηθευτές υποχρεούται να
αποκαταστήσουν ή βελτιώσουν αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο (Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις)
Οι προμηθευτές υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις
που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης πλην του ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 10ο (Παραλαβή)
Τα προϊόντα θεωρούνται παραδοτέα και έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια όταν έχει διαπιστωθεί σωστή
λειτουργία των προϊόντων. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ύστερα από
μακροσκοπικό έλεγχο μέσα σε χρόνο (15) δέκα πέντε ημερών από την παράδοση του είδους.
Εάν κατά την παράδοση και δοκιμή για την σωστή λειτουργία του υλικού διαπιστωθούν ελλείψεις θα
αναφερθούν με έκθεση στους προμηθευτές οι οποίοι υποχρεούται να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες για την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών. Μετά από την ενέργεια αυτή διενεργείται, βάσει
κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή.

Άρθρο 11ο (Τρόπος πληρωμής)
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή
των ειδών, µε την έκδοση Χ.Ε πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο
ΕΝΤ, ∆ΗΜ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ.

ΣΠ. ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ

Ε. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΑΝΤ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η προµήθεια αυτή περιλαµβάνει προµήθεια µηχανής µηχανογράφησης σύγχρονης τεχνολογίας, που
είναι απαραίτητος για την ∆/νση ∆ιοίκησης Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Πειραιά για να εξυπηρετεί
την αλληλογραφία του ∆ήµου Πειραιά.
Τα τεχνικά στοιχεία που περιγράφονται αποτελούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να
πληροί το προσφερόµενο προϊόν. Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές πρέπει να προσφέρουν
προϊόντα που θα διαθέτουν ισότιµα ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Το προσφερόµενο προϊόν θα είναι τελευταίας κατασκευής, απολύτως καινουργή και θα συνοδεύεται µε
εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστικό οίκο τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία
της παραλαβής.
Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α
α

1.
2.
3.

Εγκεκριµένο από τα ΕΛΤΑ για κυκλοφορία στην
Ελλάδα
∆ιαδικασία κεντρικού ηλεκτρονικού ελέγχου από
απόσταση
D ∆οµή του Συστήµατος
Μέσο ηµερήσιο όρο αλληλογραφίας φακέλων
∆υνατότητα ηµερήσιας παραγωγής φακέλων
Ετήσια παραγωγή φακέλων

4.
5.
6.

Ηλεκτρονικός διανοµέας ετικετών
Ψηφιακό 100%
Inkjet 100%

ΒII

Περιεχόµενο
Ένας ψηφιακός µετρητής ασφαλούς διαχείρισης
Τ.Τ
Να αποθηκεύει τον τιµοκατάλογο τελών &

Α

β

ΒI

BII.
1
BII.

Υποχρεωτική
απαίτηση
ΝΑΙ
ΝΑΙ

≥ 1400
Έως 14000
510.000

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

Απάντηση
Προµηθευτή

Παρατηρήσεις

1α

υπολογίζει τα τέλη/αντικείµενα

BII
1β

∆ιαθέτει
πρόγραµµα
δηµιουργίας
προεπιλεγµένης γραµµατοσήµανσης µέχρι δέκα
(10) διαφορετικά αντικείµενα
∆ιαθέτει µνήµη καταχώρησης & λογισµικό
κατανοµής της δαπάνης τελών, µέχρι 200
λογαριασµών
∆ιαθέτει µνήµη 9 ταχ/κών αντικειµένων, όπως
συστηµένο , επείγον κ.λ.π
∆ιαθέτει dial-up modem & συνδέεται αυτόµατα
µε το κέντρο ελέγχου µηχανών για
-Την αυτόµατη φόρτωση στο Σύστηµα του Νέου
Τιµοκαταλόγου Τελών του Ταχυδροµείου.
-Την εισαγωγή στον Μετρητή Τελών του ποσού
πληρωµής στο Ταχυδροµείο για αγορά πίστωσης.
-Τον τεχνικό έλεγχο από απόσταση της µηχανής
και επιβεβαίωση της καλής και ασφαλούς
λειτουργίας της.

ΝΑΙ

∆ιαθέτει µνήµη και λογισµικό τήρησης
αναλυτικής καρτέλας κινήσεων της µηχανής (για
το Ταχυδροµείο), καταχώρησης προπληρωµών
στο Ταχυδροµείο και εισαγωγών πίστωσης στο
πιστωτικό αθροιστή της µηχανής
ΒΙΙ.
Η Βάση να είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατο
2
τροφοδότη & ζυγαριά
Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γ1
∆ιατάσεις 1052χ321χ460 mm
Γ2
Μέγιστη ταχύτητα
Γ3
Μέγιστο πάχος φακέλου
Γ4
Να συνοδεύεται από τις παρακάτω επεκτάσεις
Γ4α Το Χρονολογικό Σήµαντρο του αρµόδιου
Ταχ/κού Καταστήµατος.
β.Υποδοχέα
(Stacker)
των
έτοιµων
ταχυδροµικών αντικειµένων.
γ. Kit Ελληνοποίησης της µηχανής (Localization
Kit).
δ. Πρόγραµµα Χρονοσήµανσης Εισερχόµενης
Αλληλογραφίας και Εγγράφων.
ε. Μαζί µε το Σύστηµα να παρέχεται και ένα
(1) ∆οχείο Μελάνης (Ink Cartridge),
χρώµατος µπλε, µαζί µε την κεφαλή
εκτύπωσης.

ΝΑΙ

BII
.1γ
BII
1δ
BII.
1ε

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΒII.1
στ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
250φακ/λεπτό
16mm

∆. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆1
Εύρεση και εισαγωγή του βάρους και της αξίας
των τελών.
∆1α Με την ζύγιση του αντικειµένου και τον
αυτόµατο υπολογισµό της αξίας των τελών
(Τιµολόγηση).
Οι ενέργειες που εκτελούνται είναι η ζύγιση του
ταχυδροµικού αντικειµένου και εµφάνιση του
βάρους στην οθόνη του Μετρητή. Η επιλογή του
είδους του ταχυδροµικού αντικειµένου, ο
αυτόµατος υπολογισµός του ταχυδροµικού
τέλους και η αποδοχή του από τον χρήστη.
∆1β

Με την επιλογή προεπιλεγµένης (Preset)
Γραµµατοσήµανσης.Γίνεται επιλογή από το
µενού, ενός εκ των δέκα προεπιλεγµένων
αντικειµένων γραµµατοσήµανσης. Στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα το ταχυδροµικό τέλος.
(Η προεπιλογή µπορεί να περιέχει το βάρος και
την αξία τελών και υπηρεσιών, είτε µόνο την
αξία τελών και υπηρεσιών.)
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

∆2

Γραµµατοσήµανση Κανονικών Αντικειµένων.
∆2α

∆3
∆3α

∆4
∆4α

∆5
∆5α

∆6
∆6α

ΝΑΙ

Το αντικείµενο εισάγεται στον Τροφοδότη του
Συστήµατος, ειδικός αισθητήρας αναγνωρίζει
την είσοδο του αντικειµένου και αυτόµατα
ενεργοποιείται η Βάση, η οποία ευθυγραµµίζει
το αντικείµενο και το οδηγεί κάτω από τον
εκτυπωτή, όπου γίνεται η ασφαλής ψηφιακή
αποτύπωση των τελών, του χρονολογικού
σήµαντρου του αρµόδιου Ταχυδροµικού
Καταστήµατος και των ενδείξεων ασφαλείας και
ελέγχου της ορθότητας και ταυτότητας της
γραµµατοσήµανσης και στη συνέχεια το έτοιµο
ταχυδροµικό αντικείµενο οδηγείται αυτόµατα
στην έξοδο για παραλαβή και αποστολή.
Γραµµατοσήµανση Ογκωδών Αντικειµένων
Για τυχόν ογκώδη αντικείµενα, τα οποία δεν
µπορούν να εισαχθούν στο Σύστηµα, η πλήρης
αποτύπωση της γραµµατοσήµανσης γίνεται πάνω
στην ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία
επικολλάται επί του αντικειµένου.

ΝΑΙ

Λογιστική
∆ιαχείριση
∆απάνης
Ταχυδροµικών Τελών
Το Σύστηµα συγκεντρώνει τα ταχυδροµικά τέλη
κατά Κέντρο Κόστους ή Λογαριασµό του
Λογιστηρίου του χρήστη για την λογιστική
τακτοποίηση της δαπάνης του.

ΝΑΙ

Η
∆ιαχείριση
της
Λειτουργίας
του
Συστήµατος
Το Σύστηµα διαθέτει το απαραίτητο λογισµικό
και τα αναγκαία interfaces ώστε να συνδέεται
on-line, µέσω απλής αναλογικής τηλεφωνικής
γραµµής
Αναφορές Λειτουργίας του Συστήµατος.
α. Αναφορά του Περιεχοµένου των Αθροιστών
Τελών και των Μετρητών Αντικειµένων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο
ΕΝΤ, ΔΗΜ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ.

ΣΠ. ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ

Ε. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

ΑΝΤ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
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Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προμήθεια αναλωσίμων υλικών σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές θα βαρύνει τους
ΚΑ 10.7135.91 του προϋπολογισμού Oικ. έτους 2015 με το ποσό των 12.195,12 € άνευ Φ.Π.Α
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ

Μηχανή γραµµατοσήµανσης µε ζυγαριά 3kg.ος

Μονάδα
Μέτρησης
τµχ

Ποσοτ
1

τιµή µον άνευ
ΦΠΑ
12195,12
ΦΠΑ 23%

Σύνολο
12195,12
2804,87
14999,99

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο
ΕΝΤ, ΔΗΜ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ.

ΣΠ. ΚΑΤΣΙΜΙΛΗΣ

Ε. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ
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