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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ:

Διευκρινήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν επί της 72420/28-8-13
διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες
πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών Δήμων Κρήτης MIS
327777»
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85330/4-10-2013, αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας
AMCO A.B.E.E και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
87891/11-10-2013, αίτημα
διευκρινήσεων της εταιρείας ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Σε απάντηση των ερωτημάτων επί της υπ. αριθμ. 72420/28-08-13 επαναπροκήρυξης του
διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας μητροπολιτικών
Δήμων Κρήτης» από την υπεύθυνη έργου και συντάξασα των τεχνικών προδιαγραφών κα
Σεβαστή Πολυχρονάκη, δίδονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
Απαντήσεις σε εταιρία AMCO A.B.E.E
1) Ερώτηση: Στον πίνακα συμμόρφωσης C.3.1 Φωτεινές πινακίδες μηνυμάτων (VMS),
παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:
 Τρόπος στήριξης: Με ιστό τύπου «T» ή «Γ» ή δυνατότητα στήριξης σε υφιστάμενο
πλαίσιο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου. H κατασκευή θα διαθέτει αντιοξειδωτική
προστασία. Η πινακίδα θα έχει την δυνατότητα να στηριχτεί και από δεξιά και από
αριστερά και από το κέντρο της. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η
δυνατότητα στήριξης της πινακίδας μόνο σε ιστό τύπου Τ. Επίσης, θα θέλαμε να μας
διευκρινίσετε εάν η απαίτηση για δυνατότητα στήριξης και από δεξιά και από αριστερά και
από το κέντρο της είναι υποχρεωτική.
Απάντηση: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο C.3.1 Φωτεινές πινακίδες
μηνυμάτων, η δυνατότητα στήριξης μπορεί να είναι με ιστό τύπου «T» ή «Γ». Δεν
υπάρχει απαίτηση για στήριξη και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο. Η

δυνατότητα στήριξης της κάθε πινακίδας θα είναι μία (1) και θα εξαρτηθεί από τις
απαιτήσεις του σημείου τοποθέτησης της.
2) Ερώτηση: Στον πίνακα συμμόρφωσης C.3.1 Φωτεινές πινακίδες μηνυμάτων (VMS),
παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:
Εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνων των ηλεκτρονικών και των μεταλλικών μερών και
τουλάχιστον 3 χρόνων στα τροφοδοτικά. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν είναι
αποδεκτό ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων πινακίδων να ακολουθεί τον συνολικό
προσφερόμενο χρόνο εγγύησης του έργου.
Απάντηση: Όχι ο χρόνος εγγύησης των Φωτεινών Πινακίδων πρέπει να ακολουθεί
την εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνων των ηλεκτρονικών και των μεταλλικών μερών
και τουλάχιστον 3 χρόνων στα τροφοδοτικά που παρέχει ο κατασκευαστή τους και
όχι κατ’ ανάγκη το χρόνο εγγύησης του έργου.
3) Ερώτηση: Στον πίνακα συμμόρφωσης C.3.1 Φωτεινές πινακίδες μηνυμάτων (VMS),
παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:
Διεπαφές Επικοινωνίας: Τουλάχιστον Ethernet, RS232, RS485, GSM/GPRS , Fiber Optic
interface. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η δυνατότητα επικοινωνίας με Fiber
Optic interface είναι υποχρεωτική.
Απάντηση: Η δυνατότητα επικοινωνίας με Fiber Optic interface για όλες τις Πινακίδες
δεν είναι υποχρεωτική επί της συσκευής.
Απαιτείται όμως η δέσμευση του
υποψηφίου αναδόχου να διασφαλίσει την σύνδεση με Fiber Optic όπου αυτό
απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή ανάλογα τις προδιαγραφές του σημείου
τοποθέτησης της πινακίδας.
Απαντήσεις σε εταιρία ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α.Ε, Συστήματα Επικοινωνίας Φωνής
1) Ερώτηση: Κρίνεται σκόπιμο - αποδεκτό να γίνουν deploy 2 sites συνολικής χωρητικότητας
δώδεκα (12) καναλιών, έξι (6) σε κάθε site ? Το ένα site θα εξυπηρετεί Χανιά Ρέθυμνο και το
άλλο Ηράκλειο Άγιο Νικόλαο.
Απάντηση: Ναι απαίτηση του Δήμου είναι να γίνουν deploy 2 IVR sites, συνολικής
χωρητικότητας 12 καναλιών ( 6 το καθένα για Χανιά και Ηράκλειο).
2) Ερώτηση: Θεωρείται αποδεκτό να πραγματοποιηθεί προμήθεια τεσσάρων (4) αδειών
χρήσης TTS, δύο (2) για κάθε site, όπου όμως η αναπαραγωγή θα πραγματοποιείται
χειροκίνητα.
Απάντηση: Ναι είναι αποδεκτό να πραγματοποιηθεί προμήθεια 4 αδειών χρήσης ΤΤS,
δύο(2) για κάθε site και η αναπαραγωγή θα γίνεται όχι on-line αλλά χειροκίνητα
Επιπλέον διευκρινήσεις που έχουν ήδη δοθεί επί των όρων της αρχικής διακήρυξης είναι
διαθέσιμες στην δικτυακή πύλη του Δήμου Χανίων www.chania.gr. (ΠροκηρύξειςΔιαβουλεύσεις)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

