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Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη συντήρηση λογισµικού
του

συστήµατος

«Αυτοµατοποιηµένης

Λειτουργίας

Πάρκινγκ

4ων

Μαρτύρων».
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την
ανωτέρω υπηρεσία.
Στην

παρούσα

πρόσκληση

επισυνάπτεται

Τεχνική

Περιγραφή

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
Με την υποβολή της προσφοράς προσκοµίζονται στην Υπηρεσία από τους
ενδιαφερόµενους φορείς:
Α. ΦΕΚ σύστασης, αν πρόκειται για εταιρεία
Β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου
Γ. Φορολογική ενηµερότητα
∆. Ασφαλιστική Ενηµερότητα
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η
ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο
άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε
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πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016)
Η Προϊσταµένη
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΡΚΙNΓΚ 4ων ΜΑΡΤΥΡΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες για την συντήρηση των αυτόµατων
συστηµάτων ρύθµισης ελέγχου της κυκλοφορίας (αυτόµατες µπάρες στην είσοδο του
δηµοτικού πάρκιγκ των 4ων Μαρτύρων στο κέντρο της πόλης του Ρεθύµνου).
Τα συστήµατα αυτά είχαν τοποθετηθεί προ πενταετίας από τον ∆ήµο
Ρεθύµνου µε στόχο τον έλεγχο όσων εισέρχονται ή εξέρχονται από το δηµοτικό χώρο
στάθµευσης, ο οποίος έχει χωρητικότητα περίπου 220 θέσεων στάθµευσης.
Το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα δέχεται πολύ µεγάλο φόρτο χρήσης, και
απαιτεί συνεχή συντήρηση που περιλαµβάνει τόσο τα υλικά και τα µικροϋλικά,
ανταλλακτικά, καλώδια κλπ. όσο και επαναπρογραµµατισµό, ή και προληπτική
συντήρηση του λογισµικού τους για να µπορέσει να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία
για τον σκοπό που επιτελεί.
Η επισκευή των άνω συστηµάτων περιλαµβάνει ενδεικτικά εργασίες, όπως την
αντικατάσταση των φθαρµένων φωτοκυττάρων, επισκευές στον µεταλλικό σκελετό
των µπαρών, αλλαγή των κοµµένων καλωδίων ηλεκτροδότησης, επισκευή των
κινητήρων, εισαγωγή νέων αυτόµατων χρονοδιακοπτών και την προµήθεια
αναλώσιµων ή άλλου σχετικού εξοπλισµού για την απρόσκοπτη και συνεχή χρήση
τους.
Η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθεί από πιστώσεις του ∆ήµου Ρεθύµνου, µε
τον κωδικό 10.6266.009 που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Ρεθύµνου για το έτος 2017.
Οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.
4412/2016.
Ρέθυµνο, Ιανουάριος 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΆΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΙΓΚ 4ων ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Στο παρόν περιλαµβάνεται κάθε εργασία συντήρησης καθώς και η
προµήθεια, η µεταφορά και η εργασία τοποθέτησης επί τόπου κάθε
εξαρτήµατος υλικού και µικροϋλικού που θα απαιτηθεί για την συντήρηση
των αυτόµατων συστηµάτων οριοθέτησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας
του ∆ηµοτικού χώρου στάθµευσης 4ων Μαρτύρων Ρεθύµνου.
Στο παρόν περιλαµβάνεται επίσης η αντικατάσταση των φθαρµένων
φωτοκυττάρων, επισκευές στον µεταλλικό σκελετό των µπαρών, αλλαγή
των κοµµένων καλωδίων ηλεκτροδότησης, επισκευή των κινητήρων,
εισαγωγή νέων αυτόµατων χρονοδιακοπτών και την προµήθεια
αναλώσιµων ή άλλου σχετικού εξοπλισµού για την απρόσκοπτη και συνεχή
χρήση τους.
Τιµή (αριθµητικά) : 696,90 €
(ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα εξι ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά
ΆΡΘΡΟ 2ο
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΙΓΚ 4ων ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Στο παρόν περιλαµβάνεται συµβόλαιο µόνιµης υποστήριξης
και συντήρησης του λογισµικού και όλων των ηλεκτρονικών
λειτουργιών του συστήµατος αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας του
∆ηµοτικού χώρου στάθµευσης. Περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες
αναβαθµίσεις λογισµικού, παρακολούθηση της οµαλής πορείας,
Τιµή (αριθµητικά) : 1.209,68 €
(ολογράφως) : χίλια διακόσια εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρέθυµνο, Ιανουάριος 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΛΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝ
ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΡΚΙΓΚ 4ων
ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΡΚΙΓΚ 4ων
ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

τεµ

1

696,90

696,90

1

1.209,68

1.209,68

τεµ

1.906,58

ΣΥΝΟΛΟ

457,59

ΦΠΑ 24%

2.364,17

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ρέθυµνο, Ιανουάριος 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

