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ΘΕΜΑ : Παράταση υποβολής προσφορών - Παροχή διευκρινίσεων επί του 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων 
Καρτών» που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου 
Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»
Διακήρυξη 01/2020.

Σχετικά:
1. Το από 28-5-2020 υποβληθέν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ έγγραφο για την παροχή 

διευκρινίσεων της εταιρείας "INFORM ΛΥΚΟΣ Α.Ε.." σχετικά με την Διακήρυξη 
01/2020 της ΟΑΣΑ ΑΕ

2. Το από 01/06/2020 υποβληθέν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ αίτημα για την παράταση υποβολής 
προσφορών της εταιρείας "CONFIDEX OY" σχετικά με την Διακήρυξη 01/2020 της 
ΟΑΣΑ ΑΕ

Σχετικά με τον εν θέματι  διαγωνισμό, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  4402/23.04.2020         
απόφαση του Δ.Σ της ΟΑΣΑ ΑΕ, κατατέθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα 
παράτασης υποβολής προσφορών από την εταιρεία "CONFIDEX OY" (σχετ. 2) κατά 30 ημέρες 
ήτοι έως τις 9/7/2020.
Στο αίτημα αυτό η εταιρεία επικαλείται δυσκολία στην συλλογή των απαραίτητων εγγράφων 
του διαγωνισμού, διότι υφίστανται ακόμη εξαιρετικά σημαντικές δυσκολίες τόσο στη 
λειτουργία των αρμόδιων οργανισμών όσο και στις δυνατότητες διακίνησης εγγράφων αλλά 
και ανθρώπων στη χώρα εγκατάστασης του εργοστασίου της εταιρείας που βρίσκεται στην 
Κίνα λόγω της πανδημίας COVID-19.
Επί του αιτήματος αυτού ο Αναθέτων Φορέας ΟΑΣΑ ΑΕ, με την υπ’ αριθ.  154/2020 Απόφαση 
Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΑΣΑ ΑΕ, όρισε την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών για τις 06/07/2020. 
Επίσης σχετικά με τις διευκρινίσεις που τέθηκαν στα σχετικά έγγραφα αποσαφηνίζονται τα 
εξής:
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1. Στο τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο σημείο  2.2.2.1,   στη 
σελίδα 17/95, «Εγγύηση συμμετοχής», αναγράφεται: 
 «…Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (36.000,00) ευρώ, ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι του ποσού 
των 1.800.000,00 €…». 
Εκ παραδρομής δεν έχει διατυπωθεί σωστά η ολόγραφη αναγραφή του ποσού της 
εγγυητικής επιστολής, ενώ είναι σωστή η αριθμητική αναγραφή αυτού.
Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη:
«…Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00) ευρώ, ποσό 
το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι του ποσού 
των 1.800.000,00 €…».
Ομοίως, στο Παράρτημα VI του τεύχους της διακήρυξης και συγκεκριμένα στους Πίνακες 
Συμμόρφωσης σημείο 2.1 α/α 1, σελίδα 93/95, αναγράφεται : 
«…Εγγυητική Επιστολή  Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ύψους σαράντα χιλιάδων (40.000,00) 
ευρώ...»,
 ενώ το ορθό είναι :
 «…Εγγυητική Επιστολή  Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ύψους τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) 
ευρώ.

2. Με το ανωτέρω σχετικό 1,  ζητείται η εξής διευκρίνιση:

«…Στην παράγραφο 1.2 «Χαρακτηριστικά, Διεπαφές & Ασφάλεια» - Πίνακας Β1: Ηλεκτρικά 
Χαρακτηριστικά (ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΑΣ), στην προδιαγραφή 
«Ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC)»: NXP DESFire EV1 ή ισοδύναμο, επιβεβαιώστε μας εάν έχει 
ορθώς προστεθεί η εναλλακτική του ισοδύναμου, καθώς υπάρχει η πιθανότητα, εάν δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν να μην είναι συμβατό με τον εξοπλισμό σας…»

Κατόπιν τούτου διευκρινίζονται τα εξής:

Σε απάντηση του διευκρινιστικού σας ερωτήματος σας επιβεβαιώνουμε ότι έχει ορθώς 
προστεθεί η ενναλακτική του ισοδυνάμου, με σκοπό να πληροί τους όρους του διαγωνισμού, 
δηλαδή να είναι συμβατό με τον εξοπλισμό του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής  Κομίστρου.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ

Νικόλαος Αθανασόπουλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γραφ. Δ/ντος Συμβούλου – Γραφ. Προέδρου
-Διεύθυνση Προμηθειών 
ΓΔΣΕΛ - Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας

Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Διοικητικής  Υποστήριξης

Μαρία Τσέλιου
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