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ΟΑΣΑ Α.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82
Τηλ.: 210-82.00.999 - 210 82.00.818
Φαξ: 210-82.12.219
e-mail : oasa@oasa.gr
Αρ. Πρωτ: 15008/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ/21.9.2017
Αρ. Διακήρυξης (12/2017)

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την
«ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας χαρτιού ασφαλείας και εκτύπωσης εισιτηρίων
και κουπονιών καρτών απεριορίστων διαδρομών».
Προϋπολογισμός 198.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή:ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΟΑΣΑ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 198.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία
Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία Διενέργειας:26/10/2017
Χρηματοδότηση: Ίδια κεφάλαια εταιρειών Ομίλου ΟΑΣΑ
CPV: 79800000-2
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Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Οδός Μετσόβου, Αριθμός 15, Αθήνα
Ταχ.Κωδ.: 106 82
Τηλ.:210 8200999
Telefax:210 8212219
E-mail: oasa@oasa.gr
Κωδικός NUTS: GR 300
Ιστοσελίδα: www.oasa.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας χαρτιού ασφαλείας και
εκτύπωσης εισιτηρίων και κουπονιών καρτών απεριορίστων διαδρομών,
προϋπολογισμού 198.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 47.520,00 €, ήτοι
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 245.520,00 €. Το αντικείμενο της
σύμβασης κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79800000-2.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Εφόσον η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, μετά την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και πριν την υπογραφή της
σύμβασης, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί νομική μορφή τέτοια, ώστε να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού ΑΦΜ για την ένωση (π.χ.
κοινοπραξία).
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4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
- Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
-Έναρξη ημερομηνίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 3/10/2017 και ώρα
14:00
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/10/2017 και
ώρα 11:00 π.μ.
-Ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 31/10/2017 και ώρα 11:00π.μ.
-Γλώσσα υποβολής προσφορών είναι η Ελληνική.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.,. και βαρύνει τους προϋπολογισμούς των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.(υπ’ αριθ. ΑΔΑ :7ΘΥ9ΟΚΩ0-ΞΟΓ και ΑΔΑ :ΨΗΔΣΟΡΛΟ-ΤΨ3
αποφάσεις για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης).
Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται:


κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.



κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.



κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Ο Φ.Π. Α. βαρύνει τις εταιρείες του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α., Ο.ΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο
ΜΕΡΟΣ Β της Διακήρυξης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των (4.950,00 €) με ισχύ
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς.
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Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η παρούσα απεστάλη προς δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 3/10/2017 και δημοσιεύεται
στον Ελληνικό Τύπο στις 3/10/2017, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες
ευρείας κυκλοφορίας, Γενική Δημοπρασιών και Ναυτεμπορική.
Η παρούσα, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
και είναι ελεύθερα προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση
OASA@OASA.GR
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα
Προμηθειών/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ. (Μετσόβου 15
Αθήνα , ΤΚ 106 82) στα τηλέφωνα 210 8200818/ 8200808/8200978.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ
Ιωάννης Σκουμπούρης
Για την ακρίβεια
Η Δ/ντρια Διοικητικού
Ίρις Αντωνοπούλου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γραφ. Δ/ντος Συμβούλου
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Κομίστρου
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Μετσόβου, Αριθμός 15
Αθήνα
106 82
210-8200999
210-8212219
oasa@oasa.gr
Β. Καραπιστόλη – 210 8200818
www. oasa.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής- Κύρια δραστηριότητα
Η ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε και δ.τ. Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε (εφεξής «ΟΑΣΑ»), ιδρύθηκε με το Νόμο
588/1977 με την επωνυμία Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), ο
οποίος είχε ως σκοπό το σχεδιασμό, το συντονισμό και την εποπτεία του όλου
συστήματος συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας. Ως καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Σ.
και των αρμοδιοτήτων του και ως εξ’ ολοκλήρου Κρατική Επιχείρηση
εφαρμόζουσα τις αρχές τις ιδιωτικής οικονομίας και λειτουργούσα για το
Δημόσιο συμφέρον υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών, ιδρύεται με το Ν.2175/1993 η Ανώνυμη Εταιρεία
“Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών” (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.). Ώς Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, από το Δεκέμβριο του 1998 με το νόμο 2669/1998
(ΦΕΚ Α' 283), ) ανήκουν στην Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός,
η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος, και η παροχή του Συγκοινωνιακού Έργου
όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (επίγειων και υπόγειων). Η “ΟΑΣΑ Α.Ε.”
λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας υπό μορφή
ανώνυμης εταιρίας, διέπεται από τους νόμους αυτούς και από τις διατάξεις της
νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. Από τη δημοσίευση του νόμου 3920/2011
(03-03-2011) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του
συγκοινωνιακού έργου ασκoύνται από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ
ως εξής:(α) από την Ο.ΣΥ με τα μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία,
ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλλεϋ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς) και (β)
από τη ΣΤΑ.ΣΥ με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί
σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι-τραμ και λοιπά μέσα σταθερής τροχιάς).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
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γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή www.oasa.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών ιδρύσεώς του ο ΟΑΣΑ διενεργεί
Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης εκείνο της
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής, σε
ΕΥΡΩ, για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας χαρτιού ασφαλείας και
εκτύπωσης εισιτηρίων και κουπονιών καρτών απεριορίστων διαδρομών (CPV
79800000-2, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 326
παράγραφος 1 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.,. και βαρύνει τους προϋπολογισμούς των εταιρειών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και
ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.(υπ’ αριθ. ΑΔΑ :7ΘΥ9ΟΚΩ0-ΞΟΓ και ΑΔΑ :ΨΗΔΣΟΡΛΟ-ΤΨ3
αποφάσεις για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης).
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
1.3.1. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να εκτιμήσουν καταρχήν τις
απαιτήσεις του ΟΑΣΑ στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού, για τον οποίο
καλούνται να υποβάλουν προσφορές, παρατίθεται η παρακάτω συνοπτική
περιγραφή των υπηρεσιών που θα κληθεί να παρέχει ο Ανάδοχος που θα
επιλεγεί.
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει τον ανοικτό
διαγωνισμό με αντικείμενο ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας χαρτιού ασφαλείας
και εκτύπωσης εισιτηρίων και κουπονιών καρτών απεριορίστων διαδρομών Η
ανάθεση υπηρεσιών αφορά την εκτύπωση 20.000.000 + 10% εισιτηρίων και
3.490.400 + 10% κουπονιών και 73.300 + 10% καρτών .
Η εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας (χάριν συντομίας “το έργο”) θα γίνεται
με δαπάνες και για λογαριασμό των εποπτευομένων από τον
Ο.Α.Σ.Α.
συγκοινωνιακών φορέων, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα
της παρούσας διακήρυξης.
Ο ανάδοχος της προς ανάθεση υπηρεσίας θα αναλάβει:
1. Την προμήθεια υδατογραφημένου χαρτιού ασφαλείας, βάρους 160gr/m2,
κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753-1/1997.
2. την κατασκευή μακέτας για τα προς εκτύπωση εισιτήρια και κουπόνια.
3. την εκτύπωση 20.000.000 + 10%εισιτηρίων.
Δέκα εκατομμύρια (10.000.000.) εισιτήρια + 10% σε δεσμίδες των 500
τεμαχίων
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Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) εισιτήρια + 10% σε δεσμίδες των 50
τεμαχίων
3. την εκτύπωση 3.490.400 ± 10% κουπονιών (μηνιαίων & τριμηνιαίων) και
73.300 ± 10% καρτών (12.500 ± 10% εξάμηνων με 6 κουπόνια /κάρτα
και 60.800 ετήσιων με 12 κουπόνια /κάρτα).
Η ανάθεση θα γίνει με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην
παρούσα.
Ρητά δηλώνεται ότι η εκμετάλλευση της οπίσθιας πλευράς των εισιτηρίων &
κουπονιών-καρτών, για διαφημιστικά μηνύματα θα γίνεται από τον Ο.Α.Σ.Α. ή
από συμβεβλημένους με αυτόν αναδόχους.
Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού δίνεται στο
Μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
1.3.2 Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
245.520,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός ΦΠΑ
47.520,00 €).
1.3.3 Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.3.4 Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και
τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν
και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 034/17.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
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 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», ,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων”,
 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν.
3863/2010 (Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις”
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ 113/2010 (Α΄ 194) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως
ισχύει,[από 01/01/2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ. 80/2016 (Α΄145)


της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. για διενέργεια διαγωνισμού
υπ’αρ.3818/2017.
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/10/2017 και
ώρα 11:00πμ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 31/10/2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00
1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον
ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.oasa..gr
Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

12

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:





Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής ως έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ κι έχει λάβει τον αρ.ΑΔΑΜ
που είναι αναγεγραμμένος στο πάνω μέρος της.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά



Το σχέδιο της σύμβασης
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το
αργότερο 5 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους, που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων,
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν
ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς
φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή
της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο
με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Καλής Εκτέλεσης
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
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δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών –
Παράρτημα IV.]
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε κάποια από
αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης να
συσταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας
ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. 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
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (4.950,00) ευρώ. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,
ήτοι μέχρι 27/5/2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
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παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης/προσφυγής ή την
έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ένστασης/προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.9, δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό
του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή
των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
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σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ
L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα
μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
17
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οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι
ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβάλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
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αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της
σύστασης και λειτουργίας της σχετικής Επιτροπής από εκπροσώπους των
αναφερομένων Υπουργείων
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Το παρόν αποδεικνύεται από το σκοπό
της επιχείρησης όπως αυτός περιγράφεται στο καταστατικό της.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν
μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014,
2015, 2016) μεγαλύτερο από το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για
όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
με το ακόλουθο στοιχείο τεκμηρίωσης:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015 και 2016), σε περίπτωση που υποχρεούται
στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου
εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όλα τα στάδια εργασιών κατασκευής των εισιτηρίων, των κουπονιών & καρτών,
θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο του Αναδόχου. Η εκτύπωση συσκευασία,
μεταφορά και παράδοση θα πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του
«Συστήματος Διαχείρισης χαρτιού ασφαλείας και εκτυπώσεων Ασφαλείας»
Intergraph CWA 16461, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι
το εργοστάσιο εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης ο Ανάδοχος έχει ειδικές
υποχρεώσεις προς λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για να αποφευχθεί διαρροή
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χαρτιού ασφαλείας και εκτυπωθέντων τύπων κομίστρου, ευθυνόμενος για κάθε
ζημία που ήθελε υποστεί ο Ο.Α.Σ.Α. από παραλείψεις του.
Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος
θα πρέπει:
- Να πιστοποιήσει ότι όλες οι εργασίες εκτύπωσης θα εκτελεσθούν στο
εργοστάσιο του.
- να διαθέτει ISO 9001:2000 για τις διαδικασίες εκτύπωσης και άδεια
εκτύπωσης αξιών.
- να διαθέτει τον κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και
υποδομές (π.χ. φυλασσόμενους χώρους ελεγχόμενης ηλεκτρονικής
πρόσβασης & ύπαρξη συστήματος με κάμερες στους χώρους του
εργοστασίου, συνδεδεμένο με οθόνη και συσκευή βιντεοσκόπησης) και τα
απαιτούμενα μέσα μεταφοράς φύλλων χαρτιού, καθώς και το αναγκαίο
για την εκτέλεση του έργου τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό.
- να διαθέτει σύστημα κατάσβεσης πυρός σε περίπτωση πυρκαϊάς, και
όλοι οι χώροι του εργοστασίου να είναι πυρασφαλισμένοι.
- Να διαθέτει μία τουλάχιστον αξιόπιστη συσκευή καταμέτρησης φύλλων
χαρτιού κατάλληλη για την εύκολη και γρήγορη καταμέτρηση των λευκών
και εκτυπωμένων φύλλων.
- να διαθέτει επαρκείς χώρους και ασφαλισμένες αποθήκες τοποθέτησης
χαρτιού, έτοιμων προϊόντων κομίστρου, στοιχείων εκτύπωσης και
κακεκτύπων, συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ.. Στις ίδιες αποθήκες
θα πρέπει να αποθηκεύονται με πλήρη ασφάλεια και μέχρι την
καταστροφή τους (ή την παράδοσή τους στον Ο.Α.Σ.Α.) οι σχετικές
μακέτες, φιλμς, τσίγκοι και λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την
εκτύπωση. Στους χώρους αποθήκευσης θα εκτελούνται οι παρακάτω
εργασίες:
α. Θα παραλαμβάνεται και θα αποθηκεύεται το αναγκαίο για την
εκτύπωση χαρτί ασφαλείας, χωρίς κινδύνους φθορών και βλαβών
(λόγω υγρασίας, υπερθέρμανσης κλπ).
β. Θα αποθηκεύονται τα έτοιμα προς παράδοση κόμιστρα, τα κακέκτυπα
και άχρηστα που πρέπει να καταστραφούν, καθώς και οι
μεταχειρισμένοι τσίγκοι για την απάλειψη των φωτομεταφορών τους.
γ.

Θα διαφυλάσσονται τα πρωτότυπα σχεδιάσματα (μακέτες),
αποτυπώματά τους, τα φιλμς, και τα λοιπά στοιχεία εκτύπωσης.

τα

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αφορούν εκτύπωση αξιών,
στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ανάλογο αντικείμενο εργασιών και
αποδεδειγμένη ικανότητα, δηλαδή ασχολούνται με εκτύπωση ειδών τα οποία
ενέχουν αξίες. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος και λόγω της ιδιαιτερότητας του
εκτελούμενου έργου, με δεδομένο ότι στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί μόνο
όσοι υποψήφιοι δηλώσουν ως εργοστάσιο εκτύπωσης, εργοστάσιο με
αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτύπωση αξιών, θα αναλάβει ειδικές και
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η προσήκουσα εκπλήρωση των οποίων θα
παρακολουθείται με προσοχή από τον Ο.Α.Σ.Α.
Όλη η διαδικασία εκτύπωσης συσκευασίας, μεταφοράς και παράδοσης θα
πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του «Συστήματος Διαχείρισης για
Εκτυπώσεις Ασφαλείας» και ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
Intergraf CWA 16461, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι το
εργοστάσιο εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Η κατοχή των πιστοποιητικών αυτών διασφαλίζει τη συμμόρφωσή με τα ειδικά
μέτρα που ορίζονται για τις εκτυπώσεις ασφαλείας.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα υποβάλει:
πιστοποιητικό INTERGRAF CWA 16461 ή άλλο πιστοποιητικό από το
οποίο θα προκύπτει ότι το εργοστάσιο εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αποδεικνύει την εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης Εκτυπώσεων Ασφαλείας.
 κατάσταση με το διατιθέμενο μηχανολογικό και ειδικό εξοπλισμό του
εργοστασίου που αποδεικνύουν τη δυνατότητα εκτύπωσης αξιών
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
 Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εργοστασίου με την οποία θα
δηλώνεται ότι αποδέχονται ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο και την εποπτεία
του, κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού ή ισχύος της σύμβασης
που θα υπογραφεί από τον Ο.Α.Σ.Α.
 αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να
πραγματοποιήσει το υπό ανάθεση έργο (π.χ. διαδικασία και
εγκαταστάσεις εκτύπωσης, αρίθμησης, κοπής, συσκευασίας, κλπ) και
όποιο άλλο στοιχείο που κατά την άποψη του προσφέροντος αποτελεί
στοιχείο αποδοχής της προσφοράς του και υποδηλώνει την ποιότητα των
εργασιών που προτίθεται να παράσχει.
Τέλος, ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση των χώρων παραγωγής,
ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στον Ο.Α.Σ.Α. από σχετική
αμέλειά του.


Μέσα στα πλαίσια αυτά επισημαίνεται ότι η εποπτεία των εργασιών του αναδόχου
θα πραγματοποιείται από Επιτροπή Εποπτείας – Ελέγχου Εκτύπωσης και
Ποσοτικής – Ποιοτικής Παραλαβής, η οποία θα δύναται να επιβλέπει κατά την
κρίση της όλα τα στάδια διεξαγωγής του έργου της προμήθειας χαρτιού
ασφαλείας και εκτύπωσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνονται:
 η πρόσβαση στο εργοστάσιο του αναδόχου καθ’ όλο το χρονικό διάστημα
μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του.
 Η επίβλεψη, ο έλεγχος καθώς και η προσωρινή ποιοτική / ποσοτική
παραλαβή των εκτυπωμένων προϊόντων κομίστρου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της
Επιτροπής Εποπτείας και ελέγχου που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Σ.Α. και θα
εγγυηθεί τον ανεμπόδιστο και διαρκή έλεγχο στους χώρους που
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης.
Εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση και διαμονή των εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Α., για
την επίβλεψη των εργασιών εκτύπωσης το κόστος μεταφοράς, διαμονής και
εξόδων διατροφής, θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει μέρος ή και
το σύνολο των εργασιών της παραπάνω Επιτροπής του σε γραφείο ελέγχου
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εκτέλεση/παράδοση παρόμοιων
Συμβάσεων με το προκηρυσσόμενο συμβατικό αντικείμενο, τα τελευταία 3 έτη,
2014, 2015, 2016, τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις παρομοίου αντικειμένου,
των οποίων η έναρξη έγινε μετά την 01.01.2014.
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης
Πίνακα των απαιτούμενων Συμβάσεων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο
υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη
Ο Πίνακας ως άνω Συμβάσεων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:
ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ(απ
ό – έως)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης του ανωτέρω κριτηρίου ο υποψήφιος ανάδοχος θα
καταθέσει: εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και
αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
o

εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης
υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από
τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και
όχι η σχετική Σύμβαση.

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της
ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους
προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία θα υποβάλουν:
 πιστοποιητικό INTERGRAF CWA 16461 ή άλλο πιστοποιητικό από το
οποίο θα προκύπτει ότι το εργοστάσιο εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αποδεικνύει την εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης Εκτυπώσεων Ασφαλείας.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι
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θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς
και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται
στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η εκτέλεση των εργασιών/ καθηκόντων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος
Β – Τεχνικές Προδιαγραφές γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-112016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
2.2.9.2
Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

και
έως
των
στις

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της
παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην
ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ακόμη κι εάν ο ΟΑΣΑ που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει
ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, καθόσον ο
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ΟΑΣΑ δε θα λαμβάνει σχετικά πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες από
άλλες πηγές.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές].
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας προσκομίζουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2. 4:Προσκόμιση
αντιγράφου ισχύοντος κατασταστικού προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η εκτέλεση
του συμβατικού αντικειμένου εμπίπτει στον επιχειρησιακό τους σκοπό.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
προσκομίζουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.5 .
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.6
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.2.7
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη
ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος Β
της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .
Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών ή η
υποβολή εναλλακτικής προσφοράς για τις ζητούμενες υπηρεσίες.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
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καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη
(παράγραφος 1.5, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της
Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής
αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές
μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος.
Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους
(υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων
και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης,
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

ανωτέρω

φορέα στη
τύπου .pdf
ορατή μη
χωρίς να

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, με
την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ» , τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί με συστημένη
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών στην έδρα του ΟΑΣΑ, να είναι
σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα:
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ »
Προς: ΟΑΣΑ Α.Ε..
Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας
Μετσόβου 15 Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
Υπόψη: Επιτροπής διαγωνισμού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και
στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ. (Παράρτημα II),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.2.2 και το Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης.
Μορφή εγγράφων
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης
επικυρωμένων εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής:

υποβολής

πρωτοτύπων

ή

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων
αντιγράφων.
β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι
νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από
διεθνείςσυμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές
συμφωνίες.
γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013),
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1
του νόμου 4250/2014”.
δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους
διαγωνιζόμενους.
ε. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή
τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, μαζί με την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται
συμπληρώνοντας παράλληλα τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α1
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΝΑΙ

Τυποποιημένο
Έντυπο
Υπεύθυνης
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
τουΝ. 4412/2016, για διαδικασίες
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων.Παράρτημα ΙΙ΄ της παρούσας. Το
ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη
μορφή ως επισυναπτόμενο έγγραφο της
παρούσας Διακήρυξης στη διεύθυνση
www.inedivim.gr, και στην πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι
Ανώνυμη Εταιρεία το ΤΕΥΔ πρέπει να
υποβληθεί
από
τον
Διευθύνοντα
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΝΑΙ
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι
Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ
πρέπει να υποβληθεί από τους
διαχειριστές.
Σε κάθε άλλη περίπτωση το ΤΕΥΔ
υποβάλλεται
από
το
νόμιμο
εκπρόσωπο.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν
κοινή
προσφορά,
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικόφορέα που συμμετέχει στην
ένωση.

2

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιοι Ανάδοχοι προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
της
παρούσας σύμβασης θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις τεχνικής
επάρκειας :
Α1

1

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση
της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 9001.

ΝΑΙ
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Πιστοποιητικό

2

INTERGRAF
CWA
16461 ή άλλο πιστοποιητικό από το
οποίο θα προκύπτει ότι το εργοστάσιο
εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο από την ΝΑΙ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που
αποδεικνύει
την
εφαρμογή
Συστήματος Διαχείρισης Εκτυπώσεων
Ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής απόδειξης, η προσκόμιση
δικαιολογητικών ή άλλων στοιχείων, πλην του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) δεν απαιτείται. Στην υποχρέωση αυτή υπόκειται
μόνον ο προσωρινός ανάδοχος κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει
τον Πίνακα Συμμόρφωσης που παρατίθενται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη
τις ακόλουθες
διευκρινίσεις:
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες
απαντήσεις.
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που
σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί
συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙεάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την
Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου
χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί
απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν
αυτή αποτελεί ελάχιστη).
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα
της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά
Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του
εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας
εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι
οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες. Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα
υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα
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σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα
παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών
Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και
ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση
στο σχετικό όρο.

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει την πρόταση κάθε συμμετέχοντος, όπου
θα πρέπει να παρουσιάζονται:

Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ

1

2

3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ενδεικτικό
κατάλογο
αντίστοιχων
υπηρεσιών που να αποδεικνύει την
εμπειρία του συμμετέχοντος στην
παροχή των ζητούμενων Υπηρεσιών (θα
πρέπει να περιέχει: διάρκεια έργου,
προϋπολογισμό,
περιγραφή ΝΑΙ
αντικειμένου, ποσοστό
συμμετοχής
διαγωνιζόμενου,
ανθρωπομήνες
εργασίας που παρασχέθηκαν, στοιχεία
επικοινωνίας υπεύθυνου διαχείρισης
της Σύμβασης Έργου του πελάτη
βεβαίωση της καλής εκτέλεσης)
πιστοποίηση ότι όλες οι εργασίες
εκτύπωσης
θα
εκτελεσθούν
στο ΝΑΙ
εργοστάσιο του Αναδόχου.
Το εργοστάσιο του αναδόχου να
διαθέτει τον κατάλληλο και επαρκή
εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και υποδομές
(π.χ.
φυλασσόμενους
χώρους
ελεγχόμενης ηλεκτρονικής πρόσβασης
& ύπαρξη συστήματος με κάμερες
στους
χώρους
του
εργοστασίου, ΝΑΙ
συνδεδεμένο με οθόνη και συσκευή
βιντεοσκόπησης) και τα απαιτούμενα
μέσα μεταφοράς φύλλων χαρτιού,
καθώς και το αναγκαίο για την εκτέλεση
του έργου τεχνικό και βοηθητικό
προσωπικό.
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4

5

Το εργοστάσιο του Αναδόχου
να
διαθέτει σύστημα κατάσβεσης πυρός
σε περίπτωση πυρκαϊάς, και όλοι οι ΝΑΙ
χώροι του εργοστασίου να είναι
πυρασφαλισμένοι
Το εργοστάσιο του αναδόχου να διαθέτει
επαρκείς χώρους και ασφαλισμένες
αποθήκες
τοποθέτησης
χαρτιού,
έτοιμων προϊόντων κομίστρου, στοιχείων
εκτύπωσης και κακεκτύπων, συνολικής
επιφάνειας περίπου 350 τ.μ.. Στις ίδιες
αποθήκες θα πρέπει να αποθηκεύονται
με πλήρη ασφάλεια και μέχρι την
καταστροφή τους (ή την παράδοσή τους
στον Ο.Α.Σ.Α.) οι σχετικές μακέτες,
φιλμς, τσίγκοι και λοιπά στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση.
Στους
χώρους
αποθήκευσης
θα
εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:
α.
Θα παραλαμβάνεται και θα
αποθηκεύεται το αναγκαίο για την ΝΑΙ
εκτύπωση χαρτί ασφαλείας, χωρίς
κινδύνους φθορών και βλαβών (λόγω
υγρασίας, υπερθέρμανσης κλπ).
β.
Θα αποθηκεύονται τα έτοιμα
προς
παράδοση
κόμιστρα,
τα κακέκτυπα και άχρηστα που πρέπει
να
καταστραφούν, καθώς
και
οι
μεταχειρισμένοι
τσίγκοι
για
την
απάλειψη των φωτομεταφορών τους.
γ.
Θα
διαφυλάσσονται
τα
πρωτότυπα σχεδιάσματα (μακέτες), τα
αποτυπώματά τους, τα φιλμς, και τα
λοιπά στοιχεία εκτύπωσης.

6

Χρονοδιάγραμμα εργασιών για την
ΝΑΙ
υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Κριτήριο Ανάθεσης που
αναφέρεται στον όρο 2.3. του παρόντος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα III της διακήρυξης:” Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς»
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
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Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις
οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 310 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης .
Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται:


κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.



κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.



κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302του
ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2.1 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν
η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση,
προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο
που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το
άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος Β – Τεχνικές Προδιαγραφές
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του
ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από
τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
Συμμετοχής» την 31/10/2017 και ώρα 11:00πμ .



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

«Δικαιολογητικά



Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση
του
(υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά
κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που
συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της
κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 310 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τo
προηγούμενo ως άνω στάδιo α΄ ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται αλλά τηρείται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα
με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΑΣΑ αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο
ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στο άρθρο 313 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο
με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.Τα αποτελέσματα των
ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του διοικητικού
συμβουλίου του ΟΑΣΑ , η οποία/οι οποίες κοινοποιείται/ούνται
στους
προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

κατακύρωσης

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8
αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση
της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα
2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της
παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής
για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει
με το Τ.Ε.Υ.Δ.
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του
φακέλου στο διοικητικό συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ για τη λήψη απόφασης είτε για
την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής εξετάζονται με
την ως άνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΣΑ.
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 316 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν τα κάτωθι :



κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της
παραγράφου2.2.2.9.2

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του
σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016,
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 Δημοσίου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε
μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή
συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου. Επίσης,
αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει την πείρα, τα κατάλληλα προσόντα, άδειες,
εξοπλισμό, οργάνωση και χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την
προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης και την
άριστη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Για το λόγο αυτό, και με σκοπό την εξασφάλιση της εμπρόθεσμης και
προσήκουσας εκτέλεσης και άριστης ποιότητας του συμβατικού αντικειμένου και
γενικά, για την πλήρη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τους όρους της
Σύμβασης, κατατίθεται από τον Ανάδοχο εντός 20 ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης, Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης για ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό
(5%) του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος προ ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εγγυάται την οφειλομένη, πλήρη και
ακριβή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας σύμβασης, με πιστή τήρηση των
απαιτήσεων, προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων της παρούσας σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτή καλύπτει κάθε απαίτηση του ΟΑΣΑ
έναντι του Αναδόχου, είτε για παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης, είτε
για μη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση του ΟΑΣΑ από την
επιβολή ποινικής ρήτρας εις βάρος του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, όμως, αυτή δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζημίωση
του ΟΑΣΑ σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού της
εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα ισχύει, μέχρι να ολοκληρωθούν
ικανοποιητικά όλες οι απαιτήσεις της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί
είτε από αναγνωρισμένες τράπεζες και γενικότερα από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις το δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές Τραπεζών θα εκδίδονται σύμφωνα με το συνημμένο στο
παρόν τεύχος Παράρτημα IV.
Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφη
δήλωσή της στην εκδότρια Τράπεζα ή ίδρυμα ή ταμείο την κατάπτωση όλου ή
μέρους, του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την
ικανοποίηση απαιτήσεών της κατά του Αναδόχου, που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση και οφείλονται στην μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Ο Ανάδοχος επίσης δύναται να παρέχει την άνω εγγύηση καλής εκτέλεσης με
εγγυητική επιστολή εκδοθείσα από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Επίσης, δύναται να
καταθέσει αντίστοιχο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης.
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Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία / σύμπραξη, τότε η
εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της
κοινοπραξίας / σύμπραξης και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά.
Εάν το Συμβατικό Τίμημα αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα προσκομισθεί από
τον Ανάδοχο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της εντολής για
την αύξηση του Τιμήματος συμπληρωματική Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης για
ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) του τιμήματος της αύξησης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την λύση ή
λήξη της Σύμβασης με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν αξιώσεις του ΟΑΣΑ
για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της Σύμβασης και δεν
έχει υπάρξει λόγος για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή
για παρακράτηση του κατατεθέντος ποσού, εν όλω ή εν μέρει.4.2 Ασφαλίσεις
Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να περιορίζονται
οι ευθύνες και υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, οφείλει να μεριμνά
για τη διασφάλιση των χώρων παραγωγής, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που
ήθελε προκληθεί στον Ο.Α.Σ.Α. από σχετική αμέλειά του

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,
οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 339 του Ν. 4412/16 και από τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα
της Σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν σύμφωνα με το άρθρο
287 του Ν. 4412/2016.
4.4.1. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η υποκατάστασή του στην εκτέλεση της
Σύμβασης εν όλω ή εν μέρει από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (υπεργολάβο)
καθώς και η εκχώρηση σε τρίτον μέρους ή του συνόλου του συμβατικού
αντικειμένου χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΣΑ. Σε
αντίθετη περίπτωση ο ΟΑΣΑ δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της
Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
40

από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Επίσης όταν οι διαγωνιζόμενοι
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια της
οικονομικής και χργηματοοικονομικής επάρκειας ρητώς ορίζεται ότι ευθύνονται
από κοινού για την εκτέλεση της Σύμβασης
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία. Όταν οι διαγωνιζόμενοι στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής που τίθενται στη Διακήρυξη ρητώς
ορίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι ευθύνονται από κοινού για την εκτέλεση της
Σύμβασης με τους φορείς αυτούς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται για τη
συμμετοχή στους στον παρόντα Διαγωνισμό. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη στήριξη
των διαγωνιζόμενων στις ικανότητες άλλων φορέων ισχύουν όλα τα οριζόμενα στο
άρθρο 307 του Ν. 4412/2016.
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί διάρκειά της μόνο εγγράφως χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016. και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου.
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη
μεταβολή όρου ή διάταξης της Σύμβασης θα είναι ισχυρή και δεσμευτική, εκτός
αν έχει διατυπωθεί έγγραφα και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων
των συμβαλλομένων μερών.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 338 του Ν.
4412/2016)
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.
5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
4.6.2 Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, ο Ανάδοχος:
α. Πτωχεύσει,
β. Τεθεί υπό εκκαθάριση,
γ. Τεθεί υπό διαχείριση.
4.6.3 Η Σύμβαση λύεται επίσης συνεπεία καταγγελίας αυτής στις παρακάτω
περιπτώσεις:
4.6.4.1
Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης
και σε οποιαδήποτε φάση ή Στάδιο εκτέλεσης αυτής, να διακόψει ανυπαίτια την
εκτέλεσή της και να προβεί στη λύση της Σύμβασης.
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δικαιούται να αποζημιωθεί για τις Εργασίες
που θα έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και για τις όποιες θετικές
ζημίες θα υποστεί ως εκ της καταγγελίας, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για
Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή δεν είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση όπως
και για αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.
4.6.4.2
Ο ΟΑΣΑ διατηρεί επίσης το δικαίωμα καθ’ όλη τη διάρκεια της
Σύμβασης και σε οποιαδήποτε φάση ή Στάδιο εκτέλεσης αυτής να καταγγείλει τη
Σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος παραβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
δεν τηρεί τους όρους της Σύμβασης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι, ο Ανάδοχος θα θεωρείται ότι
παραβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις εάν:
α.
Παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
Σύμβασης,
β.

Δεν τηρεί το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών,

γ.
Εγκαταλείπει ή αρνείται να εκτελέσει Εργασίες της παρούσας Σύμβασης
για τις οποίες λαμβάνει οδηγίες ή σχετικές εντολές από τον ΟΑΣΑ ή εκτελεί αυτές
πλημμελώς,
δ.

Δεν εκπληρώνει οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που συντρέξει λόγος καταγγελίας της Σύμβασης, ο ΟΑΣΑ ειδοποιεί
εγγράφως τον Ανάδοχο για το είδος της παράβασης και την πρόθεσή της να
προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασης, θέτοντας χρονική προθεσμία
συμμόρφωσης. Ο ΟΑΣΑ δύναται στην περίπτωση αυτή να αναθέσει σε τρίτο την
εκτέλεση των εργασιών, των οποίων το κόστος θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Εάν ο
Ανάδοχος δεν θεραπεύσει την παράβαση εντός της προθεσμίας αυτής, ή δεν
προσκομίσει ικανοποιητικά στοιχεία λήψης άμεσων μέτρων για την θεραπεία της
παράβασης αυτής, ο ΟΑΣΑ μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της
Σύμβασης και στην κήρυξη του Αναδόχου εκπτώτου.
Στην περίπτωση αυτή, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή που αντιστοιχεί
στις Εργασίες που εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση, ενώ κάθε άλλη
αξίωση του Αναδόχου για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί ή που δεν έχουν
εκτελεσθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες,
ρητά αποκλείεται. Από την οφειλόμενη στον Ανάδοχο αμοιβή παρακρατούνται οι
ποινικές ρήτρες και λοιπές οικονομικές απαιτήσεις του ΟΑΣΑ, όπως αυτές
προβλέπονται από τη Σύμβαση. Στις απαιτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται
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όλες και κάθε είδους δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο ΟΑΣΑ για την εκ νέου
διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου Αναδόχου. Καταπίπτουν επίσης
σε όφελος του ΟΑΣΑ και οι εγγυητικές επιστολές που έχουν δοθεί υπέρ του
Αναδόχου.
Ο ΟΑΣΑ έχει επίσης στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα να εισέλθει στους χώρους
αποθήκευσης υλικών και εξοπλισμού τους οποίους θα έχει τυχόν παραχωρήσει
στον Ανάδοχο και να απελευθερώσει τους χώρους αυτούς, μετακινώντας και
αποθηκεύοντας τα πράγματα του Αναδόχου σε άλλο κατάλληλο χώρο της
επιλογής της.
4.7 Ανεξάρτητος Ανάδοχος
Ο Ανάδοχος εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις δικές του τεχνικές που έχει
υποβάλλει με την τεχνική του προσφορά, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις
τεχνικές προδιαγραφές και γενικότερα με τους όρους και τις απαιτήσεις της
Σύμβασης και τηρώντας τους ισχύοντες κατά το χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού
αντικειμένου ελληνικούς νόμους και κανονισμούς. Ειδικότερα ορίζεται ότι με την
αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου εκτελούνται όλες οι
Εργασίες του Έργου και αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα και προβλήματα που
τυχόν ανακύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου αυτού.
Ο Ανάδοχος εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύμβαση
με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια που επιδεικνύεται
συνήθως από ειδικευμένο επαγγελματία κατά την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών
και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα
των εργασιών αυτών.
4.8 Αναστολή Εκτέλεσης Εργασιών της Σύμβασης
Με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο ο ΟΑΣΑ μπορεί να αναστείλει,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, την εκτέλεση όλων ή οποιουδήποτε μέρους των
Εργασιών της Σύμβασης ιδιαίτερα όταν συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης,
εξαιρετικές περιστάσεις,
Στην περίπτωση αναστολής εκτέλεσης των Εργασιών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
δεν θα αποζημιωθεί για τις εργασίες για τις οποίες ο ΟΑΣΑ έχει ενταλθεί την
αναστολή. Δικαιούται όμως να αποζημιωθεί για όποιες θετικές ζημίες θα υποστεί
ως εκ της ενταλθείσας αναστολής.
Με την παραλαβή της ειδοποίησης για την επανέναρξη των Εργασιών ο Ανάδοχος
θα αναλάβει πάλι την εκτέλεση τους στην έκταση που απαιτείται από την
ειδοποίηση.

43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I -

5.

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Συμβατικό τίμημα
Στο συνολικό Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, του
προσωπικού του, των συνεργατών του, τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά
του, που τυχόν απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι για να συμφωνήσει στις τιμές αυτές για την εκτέλεση
και την συνομολόγηση της παρούσας Σύμβασης, στηρίχθηκε στις δικές του
προσμετρήσεις, υπολογισμούς, κ.λ.π. για να καταρτίσει τις προσφερθείσες τιμές,
την ακρίβεια των οποίων εγγυάται ρητώς.
Κατά συνέπεια δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από κάθε
δικαίωμα για να ζητήσει αύξηση της αμοιβής του ή αναπροσαρμογή των τιμών
έστω και αν μεταγενέστερα, για οιονδήποτε λόγο ή αιτία ή απρόβλεπτο γεγονός
υπερτιμήθηκαν οι εργασίες που έχουν προϋπολογισθεί.
Ως εκ τούτου, συμφωνείται ότι αποκλείεται κάθε αξίωση του Αναδόχου για
αύξηση Τιμών ή του Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος, είτε λόγω δυσχερειών
κατά την εκτέλεση των εργασιών, είτε λόγω αυξήσεως των μισθών και των
ημερομισθίων, των υλικών, των κομίστρων, των υπηρεσιών, είτε τυχόν
συναλλαγματικής ή τιμαριθμικής μεταβολής της αξίας
του ευρώ, ή για
οποιονδήποτε λόγο.
Οι πληρωμές για την εκτέλεση των Εργασιών της Σύμβασης θα αφορούν στην
κάθε οριστικά παραληφθείσα ποσότητα εισιτηρίων- κουπονιών-καρτών και θα
γίνονται μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΣΑ.
5.2 Τρόπος πληρωμής
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:
I. Πρωτότυπο τιμολόγιο σε ΕΥΡΩ
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς
τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ,
ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις
και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων
των μελών τους.
IV. Κάθε άλλο απαραίτητο κατά το Νόμο δικαιολογητικό που στην
πορεία υλοποίησης της σύμβασης ανάθεσης του έργου θα ζητηθεί
από τον Ο.Α.Σ.Α.
Διευκρινίζεται ότι:
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων
φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
Το Συμβατικό Τίμημα δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας θα καταβάλλεται από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, Ο.ΣΥ
και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. στον Ανάδοχο με την πληρωμή κάθε Τιμολογίου.
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Επιβάλλονται οι παρακάτω κρατήσεις:


κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.



κράτηση 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.



κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Οι πληρωμές θα γίνονται ενενήντα (90) ημέρες μετά από την ημερομηνία
έκδοσης του τιμολογίου, η οποία θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας
έγκρισης της Αίτησης Πληρωμής του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση ότι θα
έχουν υποβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η παραλαβή του
τιμολογίου καθυστερήσει πέραν των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
έκδοσής του, η πληρωμή θα γίνεται ενενήντα (90) ημέρες μετά την παραλαβή
του.
5.3 Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
Σε ότι αφορά τις ποινικές ρήτρες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του Ν.
4412/2016.
Για την κήρυξη εκπτώτου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.
4412/2016
Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη σαν μειοδότης και δεν προσέρχεται μέσα στην
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν
προσκομίζει στην ίδια προθεσμία τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης και τα
λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
από το Νόμο κυρώσεις.
Παράλληλα η εγγύηση συμμετοχής την οποία έχει υποβάλει καταπίπτει
αυτοδικαίως υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. σαν ποινική ρήτρα ανεξάρτητα από τις περαιτέρω
ευθύνες του. Η κατάπτωση γίνεται με απλή μονομερή δήλωση του Ο.Α.Σ.Α. προς
τον εγγυητή και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή
μεσολάβηση.
Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Α. θα αποδεσμεύεται
αυτοδικαίως και οριστικά από τη ληφθείσα απόφαση ανάδειξης του μειοδότη και
την πραγματοποιηθείσα κατακύρωση και θα είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη
προσφορά ή να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού, ο δε μειοδότης που δεν
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προσήλθε προς υπογραφή της σύμβασης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που θα
προκύψει σε βάρος του Ο.Α.Σ.Α. είτε από τη διαφορά της τιμής της προσφοράς
του και της τιμής προσφοράς άλλου μειοδότη είτε από τη διαφορά τιμής που θα
προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού που θα γίνει σε βάρος του,
διατηρουμένου παράλληλα του δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να αξιώσει την
επανόρθωση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του.
Στα πλαίσια της παραπάνω δυνατότητας του να επιλέξει άλλη προσφορά αν δεν
προσέλθει ο πρώτος ανάδοχος, ο Ο.Α.Σ.Α. με απόφαση του Δ.Σ. του, επιλέγει τον
επόμενο μειοδότη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τον
οποίο έχουν επίσης εφαρμογή τα προαναφερόμενα.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ανάδοχος με τη
σύμβαση που θα υπογραφεί, ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α. να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο
β. να εισπράξει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μέρος αυτής
λόγω ποινικής ρήτρας η οποία επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις και με τα
εξής κατά περίπτωση ποσά που συμφωνείται από τώρα ότι είναι δίκαια και
εύλογα :
-

Δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ για κάθε εισιτήριο, κουπόνι ή κάρτα,
κακοτυπωμένα ή εκτός σειράς, κατηγορίας κλπ, ή διαφορετικής
διάστασης που θα βρεθεί στις παραδιδόμενες ποσότητες.

- Πενήντα (50) ΕΥΡΩ για κάθε συσκευασία που το περιεχόμενο της δεν
ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στην εξωτερική ετικέτα,
όπως περιγράφεται στις προαναφερθείσες προδιαγραφές του έργου
(π.χ. εφόσον βρεθεί εισιτήριο, κουπόνι ή κάρτα εκτός σειράς, κατηγορίας
κλπ).
Ειδικά στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από κοινή Επιτροπή
Ο.Α.Σ.Α. – Αναδόχου:
i. έλλειψη εισιτηρίου, κουπονιού ή κάρτας από έτοιμη προς διάθεση
δεσμίδα
ii. ύπαρξη εισιτηρίου, κουπονιού ή κάρτας μεγαλύτερης αξίας από
αυτήν που αναφέρεται στα στοιχεία που αναγράφονται στην
εξωτερική ετικέτα, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους μέχρι και τρεις
χιλιάδες (3.000) ΕΥΡΩ.
- Έξι χιλιάδες (6.000) ΕΥΡΩ για κάθε μέρα καθυστέρησης μέρους
κάποιας τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του Αναδόχου.
- Δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης του
συνόλου κάποιας τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του Αναδόχου.
- Μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη θετική ή αποθετική ζημία που
υπέστη ο Ο.Α.Σ.Α. λόγω αποδεδειγμένης ευθύνης ή αντισυμβατικής
συμπεριφοράς του αναδόχου ή του προσωπικού του από κακή
διαχείριση του χαρτιού ή ενδιαμέσων προϊόντων που ενδέχεται να
οδηγήσουν σε κυκλοφορία πλαστών εισιτηρίων, κουπονιών ή καρτών.
γ. να ζητήσει επί πλέον τη δίωξη του αναδόχου ή του προσωπικού του για κάθε
αξιόποινη πράξη τους καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή
αποθετικής ζημίας του. Πέρα από τις παραπάνω κυρώσεις αν σε οποιαδήποτε
φάση
διαπιστωθούν παραβάσεις που
απορρέουν από την παρούσα
διακήρυξη και για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος ή διαπιστωθεί ότι οι
εργασίες του δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της σύμβασης και της
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παρούσας διακήρυξης ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να επιβάλλει και άλλες ποινές
ανάλογες με τη βαρύτητα των παραβάσεων ή να τον κηρύξει έκπτωτο οπότε
εκπίπτει και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή παρακρατείται ένα
μέρος της με απλή δήλωση προς τον εγγυητή χωρίς να απαιτείται δικαστική ή
εξώδικη ενέργεια.
Για την διευκρίνιση των παραπάνω και πέρα από την εγγύηση πρέπει να
σημειωθεί ότι για κάθε εισιτήριο, κουπόνι ή κάρτα που θα λείπει ή θα είναι
κακοτυπωμένο, θα επιστρέφεται και θα αντικαθίσταται από τον ανάδοχο
ολόκληρο το δέμα. Κακοτυπωμένο χαρακτηρίζεται, εκτός από τις περιπτώσεις
αναμφισβήτητης κακής εκτύπωσης και στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται
στις ακριβείς διαστάσεις ή τις ανοχές ή τις άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες
που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή της παρούσας διακήρυξης.
Πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ζημιά, που εξαιτίας του αναδόχου θα προκύψει
για τον Ο.Α.Σ.Α., δεν αποκλείεται αφού πέρα από την έκπτωση του και την
κατάπτωση του ποσού της εγγύησης, ο Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να αξιώσει την
επανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του με βάση τη διακήρυξη, τη
σύμβαση, και τις εφαρμοστέες στην έννομη σχέση νομικές διατάξεις.
Αν μετά την εισαγωγή των εισιτηρίων, κουπονιών & καρτών στις αποθήκες του
Ο.Α.Σ.Α. ή σε μεταγενέστερο στάδιο διαχείρισής τους, διαπιστωθεί ότι μέσα στις
συσκευασίες που παραδόθηκαν από τον Ανάδοχο έχουν εγκλειστεί κακέκτυπα,
με λανθασμένη συσκευασία κλπ και τα οποία δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν,
επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται παραπάνω. Αξίωση για επί πλέον
αποζημίωση του Ο.Α.Σ.Α. κατά τις κείμενες διατάξεις δεν αποκλείεται.
Σε κάθε περίπτωση και προς διευκρίνιση του ευλόγου όλων των παραπάνω
κυρώσεων επισημαίνεται ότι ο Ο.Α.Σ.Α., δεν προτίθεται να επιβάλει
τις
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ζημία του
Ο.Α.Σ.Α. ή σε περιπτώσεις μεμονωμένων προβλημάτων, αλλά μόνο σε
περιπτώσεις εμφανούς και σημαντικής ζημίας του Οργανισμού και σε
περιπτώσεις που είναι προφανές ότι η διαπίστωση ενός μεμονωμένου
προβλήματος συνεπάγεται την πολλαπλή εμφάνιση του ίδιου προβλήματος.
5.4 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του ποινικές
ρήτρες ή τον κηρύττουν έκπτωτο σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα της παρούσας
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Ο.Α.Σ.Α.
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία, που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
διοικητικό συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α.. Η εν λόγω απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως προσφυγή.
5.5 Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία
και την εκτέλεση της Σύμβασης και μέχρι της πλήρους και οριστικής
εκκαθάρισης όλων των ασαφειών που προκύψουν λύεται στα δικαστήρια των
Αθηνών.
5.6 Καθυστέρηση και παράταση προθεσμιών
Σε περίπτωση που η εκτέλεση των Εργασιών της παρούσας Σύμβασης καθυστερεί
για λόγους που εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α. και δεν συντρέχει
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υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ο.Α.Σ.Α. θα καθορίσει την χρονική επίπτωση στο
χρόνο εκτέλεσης των Εργασιών του Αναδόχου και θα αναμορφώσει το
χρονοδιάγραμμα εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος σε προβολή
περαιτέρω απαιτήσεων, όπως αύξηση του τιμήματος ή καταβολή αποζημίωσης.
5.7 Ανωτέρα Βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία,
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχήν τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η μη επίδοση των ανωτέρω εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων, στερεί το δικαίωμα
στον Ανάδοχο να επικαλεσθεί τους παραπάνω λόγους για να αιτιολογήσει την μη
τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται σε καμία περίπτωση πρόσθετη ή επιπλέον
αποζημίωση για το λόγο ότι συνέτρεξε περιστατικό ανωτέρας βίας.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η επιτροπή παραλαβής που θα ορίσει ο ΟΑΣΑ θα επιλαμβάνεται για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016,
Η επίβλεψη αυτή αφορά τον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της
σύμβασης και γενικότερα των Συμβατικών του Υποχρεώσεων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και οδηγίες του
Ο.Α.Σ.Α., αλλά σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες του για
παραλείψεις ή σφάλματα κατά την εκτέλεση των εργασιών του που πρέπει να
γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.
Ο Ανάδοχος, πρέπει να ευρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τουνΟ.Α.Σ.Α. ώστε
να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό οι ανωμαλίες και τα προβλήματα που
αναφύονται κατά την εκτέλεση των εργασιών του.
6.2 Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι-Κοινοποιήσεις Εγγράφων
Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ή και μετέπειτα ο Ανάδοχος και ο Ο.Α.Σ.Α.
ορίζουν τους εκπροσώπους τους που ενεργούν για λογαριασμό τους κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης και στους οποίους κοινοποιούνται τα οποιαδήποτε
έγγραφα της αλληλογραφίας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Αλλαγή των
εκπροσώπων, είτε τον ΟΑΣΑ, είτε του Αναδόχου, γνωστοποιείται εκ των προτέρων,
εγγράφως, στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Ο παραπάνω εκπρόσωπος και
αντίκλητος του Αναδόχου θα πρέπει να κατοικεί ή διαμένει στην Αθήνα.
Οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις εγγράφων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση ή
προκύψουν κατά την εκτέλεση αυτής θα απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του Αναδόχου ή του Ο.Α.Σ.Α. με συστημένη επιστολή, ή με απλή
επιστολή με απόδειξη παραλαβής, ή με τηλεομοιοτυπία (FAX) που θα
επιβεβαιώνεται με συστημένη επιστολή ή απλή επιστολή με απόδειξη
παραλαβής. Κάθε επιστολή θα αποστέλλεται στη διεύθυνση του συμβαλλόμενου
μέρους που αναγράφεται στη Σύμβαση, ή σε άλλη διεύθυνση που θα έχει
γνωστοποιηθεί εγγράφως.
6.3 Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Α.Σ.Α. και του
Αναδόχου θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος περίπου 2 μηνών, μέχρι
ολικής παράδοσης της αιτούμενης ποσότητας εισιτηρίων-κουπονιών- από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Διευκρινίζεται ότι η πρώτη
παράδοση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 40 ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.
6.4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο
δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
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στο Μέρος Β της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως
άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς
τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
6.5 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
την παράγραφο 5.3 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
Αναθέτουσα Αρχή

Κριτήριο Ανάθεσης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε.(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διάρκεια έργου

Δύο μήνες και μέχρι παράδοσης
ολικής ποσότητας σύμβασης από την
υπογραφή της.

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
245.520,00Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
24%
(προϋπολογισμός ΦΠΑ 47.520,00 €).

Ημερομηνία
Δημοσίευσης
στη
Διαδικτυακή
πύλη 03/10/2017
www.promitheus.gov.gr
Αντικείμενο της σύμβασης –CPV
Ανάθεση
υπηρεσιών
προμήθειας
χαρτιού ασφαλείας και εκτύπωσης
εισιτηρίων- κουπονιων- καρτών
CPV79800000-2……………………….
Ημερομηνία
και
ώρα
έναρξης 03/10/2017 14:00
υποβολής προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 21/10/2017 11:00
υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 26/10/2017 11:00πμ
υποβολής προσφορών
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 31/10/2017 11:00πμ
προσφορών
Τόπος υποβολής προσφορών
www.promitheus.gov.gr
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
298/12.09.2017 (ΑΔΑ :7ΘΥ9ΟΚΩ0ΞΟΓ) και 3829/07/09/2017 (ΑΔΑ
:ΨΗΔΣΟΡΛΟ-ΤΨ3)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99200191]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Παροχή υπηρεσιών για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας χαρτιού ασφαλείας και
εκτύπωσης εισιτηρίων και κουπονιών καρτών απεριορίστων διαδρομών
- CPV 79800000-2
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ως αναφέρεται στο πάνω μέρος της σύμβασης με την
ένδειξη PROC]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε: Υπηρεσίες
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή
12/2017. H αναθέτουσα αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα
δίνουν
τη
δυνατότητα
στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία
σύναψης
δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος
για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του
οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν
χρειάζεται,
δώστε
λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες
άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται
για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς
φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των
οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει
οποιοδήποτε
μέρος
της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό
της
σύμβασης
που
θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 336 παρ. 5 ή εφόσον ο
προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το
άρθρο 336 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία, ·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
5.

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:
Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
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λήφθηκαν:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή
φόρων
ή
εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
έχει [] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή
των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει [] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε)
έχει
υπαχθεί
σε
διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αυτές αυτές τις περιστάσεις
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
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[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
[.........…]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρή
ή
επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια
κατά
την
εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την
πρόωρη
καταγγελία
της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
[….................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
πληροφορίες:
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή
να
παράσχει
εξ
αμελείας
παραπλανητικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός
φορέας
μέλος
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική Απάντηση:
επάρκεια
1) Ο
μέσος
ετήσιος
κύκλος
εργασιών του οικονομικού φορέα
για
τον
αριθμό
ετών
που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα [……],[……][…]νόμισμα
της σύμβασης είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες […................................…]
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία
που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές
του ο οικονομικός φορέας:
3) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές [……..........]
ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι
οποίες
(ενδέχεται
να)
έχουν
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης,
ο
οικονομικός
φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
που
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική
και
επαγγελματική Απάντηση:
ικανότητα
Κυριότερες συμβάσεις που εκτέλεσε ή Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
έτη και είναι αντίστοιχα με το υπό διακήρυξη):
ανάθεση.
[…...........]
ΠΕΛΑΤΗΣ
ΣΥΝΤΟ ΔΙΑΡΚ ΠΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Κατά
τη
σύνταξη
του
σχετικού
ΜΗ
ΕΙΑ ΣΟ
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις
ΠΕΡΙΓΡ
ΕΚΤΕ
ημερομηνίες και τους παραλήπτες
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΦΗ
ΛΕΣΗ
δημόσιους ή ιδιωτικούς:
ΣΤΟ Ε
ΤΟΥ
ΣΕ
(από
– έως)

(προϋπολογισμ
ός)
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και
πρότυπα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας
να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν
εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, που να αφορά Υπηρεσίες
Καθαρισμού
Διαφόρων
Χώρων
(ή
συναφείς υπηρεσίες), ISO 9001 (ή άλλου
ισοδύναμου) το οποίο να είναι εν ισχύ
κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά
το
σύστημα
διασφάλισης
ποιότητας:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης
για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική
περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

67

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ –Οικονομική Προσφορά

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ……………..
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ,
ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ & ΚΑΡΤΩΝ
«ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΑΘΗΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΔΗΛΩΣΗ
Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) της
Εταιρείας (των Εταιρειών):
...........................................................................................................................
ΔΗΛΩΝΩ (ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ):
1. Ότι η Εταιρεία (οι Εταιρείες) μας :
προκειμένου να διαμορφώσει(ουν) την Οικονομική Προσφορά της(τους) για την εκτύπωση:
A. 20.000.000 ± 10% εισιτηρίων,
3.490.400 ± 10% κουπονιών,
73.300 ± 10% καρτών,
(α) μελέτησε(αν) με προσοχή και έλαβε(αν) υπόψη τους:



Τη Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού
Το παρόν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει την παρούσα
δήλωση
 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό
(β) έλαβε(αν) γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των υπό ανάθεση εργασιών, των τεχνικών
προδιαγραφών και των προδιαγραφών προμήθειας του χαρτιού ασφαλείας και του
εξοπλισμού που απαιτούνται.
(γ) έλαβε(αν) γνώση και συμπεριέλαβε(αν) κάθε κόστος στο παρακάτω προσφερόμενο τίμημα
για την παράδοση όλων των ζητουμένων εργασιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη
διακήρυξη σας
2.

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για την εκτύπωση ενός εκάστου εισιτηρίου
δεσμίδας σε συσκευασία των 500 τεμαχίων, σε περίπτωση ανάληψης των προβλεπομένων
εργασιών θα ανέρχεται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ:
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)

Με ΦΠΑ 24%
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)
3.

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για την εκτύπωση ενός εκάστου εισιτηρίου
δεσμίδας σε συσκευασία των 50 τεμαχίων, σε περίπτωση ανάληψης των προβλεπομένων
εργασιών θα ανέρχεται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ :
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)

Με ΦΠΑ 24%
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)
4.

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για την εκτύπωση ενός εκάστου μηνιαίου
κουπονιού, σε περίπτωση ανάληψης των προβλεπομένων εργασιών θα ανέρχεται σε ευρώ
χωρίς ΦΠΑ:
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)

Με ΦΠΑ 24%
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

5.

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για την εκτύπωση ενός εκάστου τριμηνιαίου
κουπονιού , σε περίπτωση ανάληψης των προβλεπομένων εργασιών θα ανέρχεται σε ευρώ
χωρίς ΦΠΑ:
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)

Με ΦΠΑ 24%
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)
6.

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για την εκτύπωση μίας έκαστης ετήσιας κάρτας,
σε περίπτωση ανάληψης των προβλεπομένων εργασιών θα ανέρχεται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ:
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)

Με ΦΠΑ 24%
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)
7.

Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για την εκτύπωση μίας έκαστης εξαμηνιαίας
κάρτας, σε περίπτωση ανάληψης των προβλεπομένων εργασιών θα ανέρχεται σε ευρώ χωρίς
ΦΠΑ :
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)

Με ΦΠΑ 24%
,
(……………………………………………………………………) (ολογράφως)
Τα ποσά αυτά θα καταβάλλονται στην εταιρεία (στις εταιρείες) μας από τους τιμολογούμενους
φορείς προς εξόφληση όλων των υποχρεώσεων τους και θα καλύπτουν όλα όσα προβλέπονται
από τη διακήρυξη. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τους τιμολογούμενους φορείς
Αθήνα ........./2017
Για την ................... .......
....................

(τίτλος εταιρείας)

..... (Υπογραφή)

......... ......... (Ονοματεπώνυμο)
(Αρ.Δελτ.Ταυτότητας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς τον
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15
106.82, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ………………………….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ
€ .000,00
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
του/ της ....................................... (τίθεται η επωνυμία του διαγωνιζόμενου) για
ποσό ίσο με ………………χιλιάδες Ευρώ (...000,00€) Ευρώ για τη συμμετοχή
του/ της στο Διαγωνισμό που διενεργεί ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
(ΟΑΣΑ Α.Ε.). για την ανάθεση του
………………(Αρ. Διακήρυξης….).
Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-869 του Αστικού
Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπόψη
άρθρα.
Με την κοινοποίηση σε εμάς σχετικής έγγραφης ειδοποίησής σας, σας δηλώνουμε
ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλλουμε εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της
ειδοποίησης αυτής στην Τράπεζά μας, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο
το ποσό της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας.
Για την καταβολή της παρούσας εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση,
ενέργεια ή συγκατάθεσή του ως άνω διαγωνιζομένου ούτε θα ληφθεί υπόψη
οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή του διαγωνιζομένου αυτού
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας υπέρ του ως άνω
διαγωνιζομένου ισχύει μέχρι τις xx.xx.2017. Για όλο αυτό το χρονικό διάστημα
θα παραμείνουμε υπεύθυνοι απέναντί σας για την άμεση καταβολή σε εσάς του
ποσού της εγγύησης μέχρι να επιστραφεί στην τράπεζά μας η παρούσα εγγυητική
επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με την παρούσα εγγύηση ή με
οποιαδήποτε πληρωμή με βάση την εγγύηση αυτή, θα επιλύεται από τα αρμόδια
ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας.
Δηλώνουμε ομοίως, ότι με την έκδοση της παρούσας δεν γίνεται υπέρβαση των
ορίων που έχουν τεθεί και ισχύουν για την τράπεζά μας σε ότι αφορά τις
εκδιδόμενες από εμάς εγγυητικές επιστολές.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Προς τον
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. .
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15
106.82, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ........
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντί σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
(να προστεθεί το όνομα της εταιρίας) για ποσό Ευρώ ....... Στο ως άνω ποσό
περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή εκτέλεση των όρων της μεταξύ της
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΟΑΣΑ Α.Ε.). και της ως
άνω εταιρείας Σύμβασης Αρ. Διακήρυξης….).
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-856, 862-864 και 866-869 του
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα
υπόψη άρθρα.
3. Σε περίπτωση που, αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρεία δεν
εκπλήρωσε την υποχρέωσή της για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που
αναφέρεται ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα
επιστολή, τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε μέσα σε τρεις ημέρες από την
κοινοποίηση στην Τράπεζά μας της σχετικής ειδοποίησής σας, χωρίς οποιαδήποτε
αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες
σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση,
ενέργεια ή συγκατάθεση της υπέρ ης η παρούσα εγγύηση εταιρείας ούτε θα ληφθεί
υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία
ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία ως προς την εγγύηση αυτή ή τις σχετικές
πληρωμές, η διαφορά θα επιλύεται στα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Βεβαιούμε επίσης ότι, με την έκδοση της παρούσας εγγυητικής επιστολής, δεν
υφίσταται παράβαση των διατάξεων που αφορούν το καθορισμό ανώτατου ορίου για την
έκδοση εγγυητικών επιστολών από τη Τράπεζα μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ :
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)
και
«…………»
ΑΦΜ …………… Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
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ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ,
ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα ……………..και στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. (οδός Μετσόβου 15)
μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του νομικού προσώπου ιδιωτ.δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με
την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." - (Ο.Α.Σ.Α.)
που εδρεύει στην Αθήνα (προαναφερόμενη διεύθυνση) και εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Ιωάννη Σκουμπούρη σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ήτοι :
α.

το Ν.2669/98 και το Ν.3920/2011.

β.

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

γ.

τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ τ.Α 314/27.12.2005) όπως ισχύει, την
με αριθ.. ΔΝΣα/οικ. 81628/Φ.50ε/29.12.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 952/30.12.2015 τεύχος υπαλλήλων
ειδικών θέσεων & οργάνων Διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου
δημοσίου τομέα) και την απόφαση 3412/11.1.2016 του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α.

δ.

Το με αριθμ ….2017 εγκεκριμένο αίτημα της Δ/νσης ................. με ΑΔΑΜ
………….και
την
απόφαση
ανάληψης
υποχρέωσης
………..και
ΑΔΑ…………………….

ε.

την απόφαση …..,.του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. η οποία αφορά την έγκριση ανάθεσης
των συγκεκριμένων υπηρεσιών και την εξουσιοδότηση υπογραφής της
παρούσας σύμβασης.

καλούμενου στο εξής "Ο.Α.Σ.Α." ή "Εργοδότης"
και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία …………………………και με διακριτικά
τίτλο ………..», που εδρεύει στην …… (….., ΤΚ …….. , ΑΦΜ…………., Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα από …………………., σύμφωνα με τα
επισυναπτόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα ήτοι :
I.. Το καταστατικό της εταιρείας…………………..
καλουμένης στο εξής "Ανάδοχος" ,
συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων Ο.Α.Σ.Α. αφού έλαβε υπόψη τα προαναφερθέντα

στοιχεία α, β, αναθέτει στη δευτέρα των συμβαλλομένων εργασίες που
χαρακτηρίζονται στην παρούσα σύμβαση με τον όρο «έργο» και περιγράφονται
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με τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ»

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

2. Η ως άνω ανάθεση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής

της παρούσας σύμβασης και λήγει μετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω
εργασιών, γίνεται με τους όρους της διακήρυξης ………….του προηγηθέντος
διαγωνισμού, με τις δεσμεύσεις της από …………. προσφοράς της αναδόχου και
με τις εξής διευκρινίσεις :

α. Το ανατιθέμενο έργο αφορά την παραγωγή εισιτηρίων, μηνιαίων κουπονιών
τριμηνιαίων κουπονιών, εξαμηνιαίων και ετήσιων καρτών, θα εκτελείται δε για
λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α., Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
επ’ ονόματι των οποίων θα εκδίδονται και τα σχετικά τιμολόγια. Συνολικά θα
παραχθούν:





Εισιτήρια δεσμίδας 50τμχ : …………..τεμάχια.
Εισιτήρια δεσμίδας 500τμχ : …………..τεμάχια.
Κουπόνια : …………..τεμάχια. (Μηνιαία + Τριμηνιαία)
o
Μηνιαία κουπόνια
…………τεμάχια.
o
Τριμηνιαία κουπόνια ……….τεμάχια.
Κάρτες : …………τεμάχια. (Εξαμηνιαίες + Ετήσιες)
o
Εξαμηνιαίες κάρτες ……. τεμάχια
o
Ετήσιες κάρτες ………..τεμάχια.

β. Οι τμηματικές παραδόσεις από την ανάδοχο θα γίνονται με ρυθμό και σε
ποσότητες που θα συμφωνείται με τον ΟΑΣΑ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
τμηματική παράδοση και που o ΟΑΣΑ εγγράφως θα γνωστοποιεί στον
ανάδοχο. Ακόμα συμφωνείται ότι ο Ο.Α.Σ.Α. θα διατηρεί το δικαίωμα να
παρατείνει την ισχύ της παρούσας σύμβασης και να καθορίζει τις αποκλίσεις
από το γενικό κανόνα των παραδοτέων ποσοτήτων μέσα στα πλαίσια της
παραπάνω διακήρυξης.
γ. Η ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τους όρους της σύμβασης και της προαναφερθείσας διακήρυξης και να
εκτελεί τις σχετικές υποχρεώσεις της Ακόμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
ενημερώνει εγκαίρως τον Ο.Α.Σ.Α. για όλα τα θέματα που αφορούν τον
προγραμματισμό των εργασιών της και τη διαχείριση των παραγομένων για
λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α. ποσοτήτων εισιτηρίων, μηνιαίων κουπονιών
τριμηνιαίων κουπονιών εξαμηνιαίων, ετήσιων καρτων, και καρτών, καθώς και
για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την κατασκευή και παράδοση, ιδίως
όταν απαιτείται οποιασδήποτε μορφής έγκριση του Ο.Α.Σ.Α.
δ. Η παράδοση θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της αναδόχου στον
αποθηκευτικό χώρο που θα υποδεικνύει ο Ο.Α.Σ.Α. Η ποσοτική παραλαβή
θα γίνεται με πρακτικό της Επιτροπής που θα συστήσει γι’ αυτό το σκοπό ο
Ο.Α.Σ.Α.
ε.

Η αμοιβή της αναδόχου για
κουπονιού/κάρτας καθορίζεται σε :

την

εκτύπωση

κάθε

εισιτηρίου,
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Εισιτήρια


……… ΕΥΡΩ/ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ για την παραγωγή εισιτηρίων
δεσμίδας 50τμχ.
……… ΕΥΡΩ/ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ για την παραγωγή εισιτηρίων
δεσμίδας 500τμχ.




Κουπόνια
……………ΕΥΡΩ/ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ για την παραγωγή μηνιαίων
κουπονιών
o …………..ΕΥΡΩ/ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ για την παραγωγή τριμηνιαίων
κουπονιών
Κάρτες :
o

………..ΕΥΡΩ/ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ για την παραγωγή εξαμηνιαίων
καρτών
………….ΕΥΡΩ/ανά τεμάχιο συν ΦΠΑ για την παραγωγή ετήσιων
καρτών

o
o

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται και θα βαρύνουν την ανάδοχο όλα τα έξοδα και
κάθε μορφής δαπάνη που καθορίζονται από τη Διακήρυξη.
στ. Η πιο πάνω αμοιβή θα καταβάλλεται σε ΕΥΡΩ ύστερα από την υποβολή και
έλεγχο των σχετικών παραστατικών που προβλέπονται από το Νόμο (τιμολόγιο,
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σε
εκτέλεση των κειμένων διατάξεων). Ακόμα από την παραπάνω αμοιβή θα
παρακρατείται κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή άλλου φορέα που επιβάλλεται
με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και δεν βαρύνει σύμφωνα με το Νόμο
τον Ο.Α.Σ.Α ή τους τιμολογούμενους φορείς.Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην παραπάνω
αμοιβή θα βαρύνει τους συγκοινωνιακούς φορείς Ο.ΣΥ και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.
ζ. Κατά την εκτέλεση των εργασιών της η Ανάδοχος θα έχει και τις παρακάτω
υποχρεώσεις :
- Να συνεργάζεται ομαλά με τον Ο.Α.Σ.Α. και τις Επιτροπές του, έτσι ώστε το
έργο να υλοποιηθεί με τον επιτυχέστερο, καλύτερο και επωφελέστερο για
αυτόν τρόπο.
- Να παρέχει έγγραφα οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υλοποίηση
του έργου και όποτε αυτό ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α.
- Να γνωστοποιεί άμεσα και έγκαιρα στον Ο.Α.Σ.Α. κάθε καθυστέρηση στο
χρονοδιάγραμμα του έργου και γενικά κάθε δυσλειτουργία για την
υλοποίηση αυτού η οποία προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο και αιτία
και μαζί να προτείνει λύση του προβλήματος και την απρόσκοπτη και
εμπρόθεσμη συνέχιση του έργου
-

Να χρησιμοποιεί το κατάλληλο και σύμφωνα με την προσφορά της
προσωπικό για την εκτέλεση του έργου

-

Να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη σωστή
εκτέλεση του έργου και τη συμβατή με τις απαιτήσεις του Ο.Α.Σ.Α.
τεχνολογία. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να καταβάλλεται από την
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ανάδοχο στην τήρηση των όρων της διακήρυξης που αφορούν την
διασφάλιση από το ενδεχόμενο της καθ’οιονδήποτε τρόπο παραγωγής και
κυκλοφορίας πλαστών κουπονιών/καρτών.
η. Αντίστοιχα ο Ο.Α.Σ.Α. πέρα από τα προαναφερθέντα έχει τα εξής δικαιώματα
και υποχρεώσεις :
- Να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης προς την Ανάδοχο για την
απρόσκοπτη και επιτυχή εκτέλεση του έργου.
- Να λαμβάνει τα κατά την κρίση του ενδεικνυόμενα μέτρα για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων υλοποίησης του έργου που υποδεικνύει
εγγράφως η Ανάδοχος
- Να υποβάλλει στην Ανάδοχο τις παρατηρήσεις του σε σχέση με τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου, και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από την παρούσα
σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις, σε περίπτωση που κατά την
κρίση του η εκτέλεση του έργου δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της
παρούσας.
-

Να επιλαμβάνεται άμεσα κάθε θέματος που αφορά σε ενδεχόμενη μη
τήρηση των υποχρεώσεων του προμηθευτή χαρτιού, μετά από έγγραφη
επισήμανση του προβλήματος από τον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης

θ. Για την περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης των τμημάτων ή του συνόλου
του έργου, καθώς και για την περίπτωση κακής εκτέλεσης της παρούσας
σύμβασης, ο Ο.Α.Σ.Α. θα έχει δικαίωμα να επιβάλει ποινικές ρήτρες σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 12/2017 και επιπροσθέτως
οποιαδήποτε άλλη κύρωση που δεν καθορίζεται αναλυτικά στη σύμβαση και
τη διακήρυξη 12/2017, αλλά προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της οικείας
νομοθεσίας.
3. Η Ανάδοχος η οποία αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την ανάθεση που γίνεται σ’ αυτήν
με την παρούσα σύμβαση, εγγυάται την από κάθε άποψη προσήκουσα εκτέλεση
των ανατιθεμένων σχετικών εργασιών Για το λόγο αυτό και με σκοπό την
εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της και γενικά για την ακριβή
συμμόρφωση της Αναδόχου προς τους όρους της παρούσας σύμβασης και της
διακήρυξης του προηγηθέντος διαγωνισμού η Ανάδοχος υπέβαλε την με αριθμό Νο
………..εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……ποσού ……….(……………….) ΕΥΡΩ
4. Κάθε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο εγγράφως. Απαλλαγή
από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση, και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση
ανωτέρας βίας, αναγνωριζομένη από αυτά εγγράφως.
5. Απαγορεύεται στην ανάδοχο η υποκατάστασή της στην παρούσα σύμβαση και σε
οποιοδήποτε μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη γραπτή
και ρητή συγκατάθεση του Ο.Α.Σ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ο.Α.Σ.Α. θα
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτη την ανάδοχο, οπότε
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επέρχονται σε βάρος αυτής οι συνέπειες που απορρέουν από τη σύμβαση και το
Νόμο. Τις ίδιες συνέπειες έχει και οποιαδήποτε παράβαση από πλευράς αναδόχου
των όρων και συμφωνιών της παρούσας, εφ’όσον αυτό προβλέπεται από την
παρούσα σύμβαση ή από τα άρθρα της διακήρυξης 12/2017 του Ο.Α.Σ.Α.
6. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει τα παρακάτω προσαρτήματα τα οποία
αποτελούν ενιαίο σύνολο με την παρούσα με την ακόλουθη σειρά ισχύος :
α. η συνημμένη διακήρυξη 12/2017 του προηγηθέντος ανοικτού διαγωνισμού
β. η παρούσα σύμβαση .../2017
β. η από ……..προσφορά της αναδόχου
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση η οποία υπογράφεται σε
τρία όμοια πρωτότυπα ως ακολούθως :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.Σ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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1.Εισαγωγή
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με
αντικείμενο την προμήθεια χαρτιού ασφαλείας και υπηρεσιών εκτύπωσης εισιτηρίων,
κουπονιών και καρτών .
Η ανάθεση περιλαμβάνει:
την εκτύπωση 20.000.000 + 10%εισιτηρίων, 3.490.400 + 10%κουπονιών και 73.300 +
10% καρτών.
Η εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας (χάριν συντομίας “το έργο”) θα γίνεται με δαπάνες
και για λογαριασμό των εποπτευομένων από τον Ο.Α.Σ.Α. συγκοινωνιακών φορέων, σύμφωνα
με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης.

2.Αντικείμενο του διαγωνισμού
Ο ανάδοχος της προς ανάθεση υπηρεσίας θα αναλάβει:
1. την κατασκευή μακέτας για τα προς εκτύπωση εισιτήρια και κουπόνια-κάρτες.
2. την εκτύπωση 20.000.000 + 10%εισιτηρίων.
Δέκα εκατομμύρια (10.000.000.) εισιτήρια + 10% σε δεσμίδες των 50 τεμαχίων
Δέκα εκατομμύρια (10.000.000) εισιτήρια + 10% σε δεσμίδες των 500 τεμαχίων
4. την εκτύπωση 3.490.400 ± 10% κουπονιών (μηνιαίων & τριμηνιαίων) και 73.300 ±
10% καρτών (εξάμηνων & ετήσιων).
Η ανάθεση θα γίνει με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα.
Ρητά δηλώνεται ότι η εκμετάλλευση της οπίσθιας πλευράς των εισιτηρίων & κουπονιώνκαρτών, για διαφημιστικά μηνύματα θα γίνεται από τον Ο.Α.Σ.Α. ή από συμβεβλημένους με
αυτόν αναδόχους.

3. Προδιαγραφές Χαρτιού
Το χαρτί ασφαλείας που αφορά η παρούσα προκήρυξη προορίζεται για την εκτύπωση
εισιτηρίων σε δεσμίδες, κουπονιών, καρτών.
Τα εισιτήρια, κουπόνια & κάρτες θα εκτυπώνονται σε υδατογραφημένο χαρτί ασφαλείας,
βάρους 160 gr/m2, κατασκευασμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753-1/1997,
το οποίο θα προμηθεύεται ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υποβάλλονται
στη συνέχεια.
1.1 Γενικές προδιαγραφές (μορφή-πρότυπο-πάχος-βάρος-διαστάσεις)
Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται το χαρτί από πιστοποιημένους
παραγωγούς χαρτιού ασφαλείας, τόσο με τη μορφή φύλλων όσο και με τη μορφή ρολών,
καλύπτοντας όμως πάντοτε τις παρακάτω αναφερόμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές..
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-

Το υπό προμήθεια χαρτί θα είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 7531/1997 (βλ. παρακάτω πίνακα Α1,παράγραφος 3.9).
Θα είναι χρώματος παλ (π.χ. απαλό κίτρινο, πράσινο ή γαλάζιο).Το επιλεχθέν χρώμα
θα εγκριθεί και από τον Ο.Α.Σ.Α. ώστε να μην επηρεάζει τις επί του χαρτιού
εκτυπώσεις και θα εμπεριέχεται σε όλη τη μάζα του χαρτιού (και όχι μόνο στις
επιφάνειές του) κατά τη διαδικασία παραγωγής του.
Θα διαθέτει υδατογράφημα, ιχνηθέτη, αόρατες ίνες καθώς και ιριδίζουσες λωρίδες
(βλ. σχετική ανάλυση παρακάτω).
Θα είναι ισόπαχο, 0,175 έως 0,180 mm.
Θα έχει βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο 160 γραμμάρια με ανοχή ± 4%.
Θα είναι τέλεια καθαρό τόσο στη σύνθεση της μάζας του όσο και στις δύο όψεις
(χημικός πολτός, μακρύινο, λεύκανση χωρίς χλώριο).
Θα είναι ελεύθερο λευκαντικών ουσιών και δεν θα φθορίζει στην ακτινοβολία U.V.
Θα είναι κανονικά αποξηραμένο

3.2 Υδατογράφημα
Το υπό προμήθεια χαρτί θα είναι υδατογραφημένο. Το υδατογράφημα θα είναι διπλού
τόνου και το σχέδιο του θα απεικονίζει το σήμα Συγκοινωνιών Αθηνών- ΟΑΣΑ και θα
τελεί υπό την έγκριση του ΟΑΣΑ.
Για την υδατογράφηση θα χρησιμοποιηθεί κύλινδρος υδατογράφησης ο οποίος μετά το
τέλος εργασιών της παρούσας ανάθεσης, θα παραδοθεί στον Ο.Α.Σ.Α.
Η υδατογράφηση του χαρτιού θα εκτελεστεί κατά την κατασκευή του και απαγορεύεται
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή οποιουδήποτε άλλου χαρτιού, χωρίς τη ρητή
συγκατάθεση του Ο.Α.Σ.Α.
3.3 Ιριδίζουσες λωρίδες
Επί της επιφάνειας του χαρτιού θα τοποθετούνται , από τη μία μόνο επιφάνεια,
ανεξάρτητες τριάδες ιριδιζουσών λωρίδων με το ίδιο ή διαφορετικό χρώμα που θα
επιλέγει ο Ο.Α.Σ.Α. Οι χρησιμοποιούμενοι συνδυασμοί χρωμάτων δεν θα είναι δυνατόν
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εκτύπωσης που θα υπογραφεί και για ένα έτος
μετά τη λήξη της να διατεθούν σε άλλον πελάτη εντός όσο και εκτός Ελλάδος.
Στην περίπτωση διαφορετικού χρώματος λωρίδων, αυτές οι λωρίδες μπορούν να είναι
εφαπτόμενες μεταξύ τους ή με διάκενο. Στην περίπτωση που οι ιριδίζουσες λωρίδες θα
είναι ίδιου χρώματος, αυτές υποχρεωτικά θα έχουν μεταξύ τους διάκενο 1 έως 4 χιλιοστά
του μέτρου.
Το πλάτος των λωρίδων θα είναι από οκτώ έως δέκα χιλιοστά του μέτρου (8-10mm) η
μία, έτσι ώστε το συνολικό πλάτος της τριάδας να κυμαίνεται μεταξύ δεκαέξι και είκοσι
χιλιοστών του μέτρου (16-20mm). Η απόσταση του άξονα συμμετρίας κάθε τριάδας από
τον αντίστοιχο άξονα του αμέσως παρακείμενου (επόμενο-προηγούμενο) θα είναι τριάντα
εννέα χιλιοστά του μέτρου (39mm).
Οι ιριδίζουσες λωρίδες στην περίπτωση προμήθειας χαρτιού σε ρολά θα τοποθετούνται
παράλληλα κατά μήκος του χαρτιού ενώ στην περίπτωση των φύλλων θα τοποθετούνται
παράλληλα προς τη μεγάλη διάσταση του φύλλου.
Τα χαρακτηριστικά των ιριδιζουσών λωρίδων, θα είναι τα εξής:
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Να έχουν χρησιμοποιηθεί για ασφάλεια εισιτηρίων, χαρτονομισμάτων, αξιών
Δημοσίου (Ελληνικού ή ξένου) ή μετοχικών αξιών. Για τη διακρίβωση των ανωτέρω
θα αναφέρονται οι σχετικές εφαρμογές και θα προσκομίζονται σχετικά δείγματα.
Να είναι δυνατή η εκτύπωση πάνω σε αυτές οποιασδήποτε παράστασης ή
χρώματος. Η δυνατότητα αυτή δεν θα περιορίζεται από την οποιαδήποτε μεταβολή
της ταχύτητας των εκτυπωτικών μηχανών.
Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης πάνω σε αυτές των στοιχείων ακύρωσης των
dot matrix ακυρωτικών μηχανών εισιτηρίων χωρίς οποιασδήποτε μορφής
αλλοίωση.
Σε κάθε αλλαγή οπτικής γωνίας να αλλάζουν τα χρώματα τους.
Να μην αντιγράφονται με φωτοαντιγραφικά, πρίντερ, σκάνερ, εκτυπωτικά
μηχανήματα κλπ.
Να διακρίνονται ευχερώς από κάθε άλλο τρόπο που χρησιμοποιείται για τυχόν
παραποίησή τους (π.χ. μεταξοτυπία).

3.4 Αόρατες ίνες
Το χαρτί στη μάζα του θα έχει ίνες αόρατες στο κοινό φως, αλλά ορατές στην ακτινοβολία
U.V. Τα κύρια χαρακτηριστικά ινών να είναι τα εξής:
Ίνες αόρατες «τύπου ζέβρας» διπλής χρωματικής αντανάκλασης.
Χρώματα:

πράσινο- πορτοκαλί ή κόκκινο

Μήκος:

περίπου 4mm

Πάχος:

περίπου 0,08mm

Πυκνότητα:

15 ίνες ανά dm2

3.5 Χημικά πρόσθετα
Θα τοποθετηθεί χημικό πρόσθετο (π.χ. Q-Check) επί των ιριδιζουσών λωρίδων, ώστε ο
έλεγχος γνησιότητας από τη συσκευή γνησιότητας να πραγματοποιείται με
τροποποιημένη οπτική & ηχητική αντίδραση. Ο ανάδοχος εκτύπωσης σε συνεργασία με
τον προμηθευτή χαρτιού, θα προμηθεύσει τον ΟΑΣΑ κατά τη διάρκεια της σύμβασης με
συσκευές αναγνώρισης του χημικού πρόσθετου, για τις οποίες θα πρέπει να αναφέρει
στην προσφορά του την ενδεικτική τιμή προμήθειας, η οποία δεν θα αποτελέσει
αντικείμενο αξιολόγησης του διαγωνισμού.
3.5.1 Ιχνηθέτης
Κατά την παραγωγή του χαρτιού θα τοποθετείται στη μάζα του ή την επιφάνειά του,
κατάλληλη χημική ουσία (ιχνηθέτης) που θα δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης της
γνησιότητας του χαρτιού με τη χρήση κατάλληλου μολυβιού το οποίο θα διαθέτει
υλικό/ουσία που θα αντιδρά με ειδικό τρόπο κατά τη γραφή πάνω στην επιφάνεια του
παραπάνω χαρτιού (αδυναμία γραφής στο γνήσιο χαρτί – ικανότητα γραφής σε μη γνήσιο
χαρτί ή και το αντίθετο).
Η αναγνώριση θα είναι απόλυτα ευκρινής και άμεση (χρόνος αντίδρασης μικρότερος του
ενός δευτερολέπτου) και η δυνατότητα αντίδραση του χαρτιού στο συγκεκριμένο μολύβι
θα διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι την παρέλευση 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί.
3.6 Χρωματισμός χαρτιού
Το χαρτί θα έχει κατ’ αρχήν χρώμα πολύ απαλό (παλ). Κατά τη διάρκεια της σύμβασης
εκτύπωσης και για λόγους ασφαλείας ο Ο.Α.Σ.Α. είναι δυνατό να ζητήσει, την
αντικατάσταση του χρώματος στην ποσότητα του χαρτιού που προορίζεται για ένα τύπο
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εισιτηρίων ή καρτών. Διευκρινίζεται πάντως ότι η κάθε αλλαγή του χρώματος της μάζας
του χαρτιού θα αφορά ποσότητα τουλάχιστον είκοσι (20) τόνων.
Το χρώμα του χαρτιού θα προστίθεται στη μάζα του χαρτιού κατά τη φάση της
παραγωγής του και θα διακρίνεται όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και στο εσωτερικό του
χαρτιού (κατά το σχίσιμό του). Τα χρώματα που ενδεχομένως θα επιλεγούν κατά τη
διάρκεια της σύμβασης εκτύπωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, θα
αντιστοιχούν σε ανοικτή απόχρωση κάποιου βασικού χρώματος.
3.7 Ειδικοί Όροι Προμήθειας Χαρτιού
Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, καθ' όλη τη
διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης να ζητήσει κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του την
τροποποίηση (αύξηση ή μείωση) μέρους των ανωτέρω χαρακτηριστικών του χαρτιού
(υδατογράφημα, χρώματα & αριθμός ιριδιζουσών λωρίδων, τοποθέτηση χημικών
πρόσθετων).
Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών σε ποσοστό
που θα καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από έγγραφη συμφωνία μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. και
αναδόχου εκτύπωσης.
Διευκρινίζεται ότι αλλαγή των προδιαγραφών του χαρτιού ασφαλείας θα γίνεται μόνο σε
περίπτωση νέων τύπων εισιτηρίων ή νέου Φορέα ή σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων
κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α. (πχ διαπίστωση κυκλοφορίας πλαστών προϊόντων
κομίστρου).
3.8 Ποσότητες τμηματικών παραδόσεων – Ρυθμός παράδοσης
Οι ποσότητες χαρτιού ασφαλείας θα παραδίδονται τμηματικά, θα ακολουθούν τις
απαιτήσεις σε ποσότητες εκτύπωσης εισιτηρίων, κουπονιών & καρτών και θα
καθορίζονται από τον ανάδοχο της παρούσας διακήρυξης για την εκτύπωση.
Το χαρτί που θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου εκτύπωσης. Οι
ποσότητες χαρτιού ασφαλείας θα παραδίδονται τμηματικά, θα ακολουθούν τις
απαιτήσεις σε ποσότητες εκτύπωσης εισιτηρίων, κουπονιών & καρτών και θα
καθορίζονται από τον ανάδοχο των υπηρεσιών παραγωγής των εισιτηρίων, θα
αποθηκεύεται στον προορισμένο για αυτό χώρο ι ώστε διασφαλίζεται η φύλαξή του. To
κόστος προμήθειας βαρύνει τον ανάδοχο εκτύπωσης. Τον ανάδοχο επίσης βαρύνει και
το κόστος φόρτωσης του χαρτιού και των κακεκτύπων σε περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Α.
κρίνει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις αποθήκες του αναδόχου.
3.9 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΡΜΑ ΕΝ 753-1/1997
Πίνακας Α.1 - Χαρακτηριστικά υλικού των καρτών από χαρτί
Χαρακτηριστικό

Πάχος
Αντοχή σε διάτρηση
Δυσκαμψία
(Μέθοδος
συντονισμού)
Διεύθυνση μηχανής
Αντοχή σε αναδίπλωση

Τιμές για
κάρτα 178
μm

Τιμές για
κάρτα 250
μm

Τιμές για
κάρτα 270
μm

(178  10)
μm

(250  20)
μm

(270  20)
μm

 370 kPa

 410 kPa

 410 kPa

(3,5  0,5)
mN.m

(8,5  1,5)
mN.m

(11  1,5)
Mn.m

ISO 5629

Log (n)

Log (n)

Log (n)

ISO 5629

Μέθοδοι
ελέγχου
ΕΝ 20534
Μεμονωμένα
φύλλα
ISO 2758
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(Μέθοδος
Schopper/Lhomargy)
διεύθυνση μηχανής
Εγκάρσια
Αντοχή σε εφελκυσμό
Διεύθυνση μηχανής
Εγκάρσια
Περιεκτικότητα τέφρας
Αύξηση
πάχους
λόγω
υγρασίας
Διεύθυνση μηχανής
Εγκάρσια
Λειότητα (Μέθοδος Bekk)
(και στις δύο όψεις)
Αδιαφάνεια
(ανάκρουση
χαρτιού)
Συντελεστής τριβής
(διεύθυνση μηχανής
εγκάρσια διεύθυνση)

 3,00
 2,40

 3,08
 2,78

 3,08
 2,78

 10 kN/m
 5 kN/m
≤ 8%

 13 kN/m
 5 kN/m
≤ 8%

 13 kN/m
 5 kN/m
≤ 8%

≤ 0,25%
≤ 0,65%

≤ 0,25%
≤ 0,65%

≤ 0,25%
≤ 0,65%

 45 s

 45 s

 45 s

ISO 5627

 90%

 90%

 90%

ISO 2471

0,23 
0,05

0,23  0,05

0,23  0,05

ISO 8295
χαρτί /
ανοξείδωτος
χάλυβας

 70%

ISO 1831

≤ 1,8
μm/Pa.s

ISO 5636-3

3

EN 753-3

ISO 1924-2

ISO 8226-2

και

Μόνον αν απαιτείται από την εφαρμογή:
Συντελεστής
ανάκλασης
 70%
 70%
(Rw για το εύρος φάσματος
Β 900)
≤ 0,62
≤ 1,8
Διαπερατότητα από αέρα
μm/Pa.s
μm/Pa.s
(Μέθοδος Bendtsen)
Συντελεστής
πρόσφυσης
και εγγραφής χρωστικών

ISO 2144

3

3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η κατά προσέγγιση αντιστοιχία ανάμεσα στο πάχος της κάρτας (βλέπε το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ 20534) και τη μάζα ανά τετραγωνικό μέτρο (βλέπε Διεθνές Πρότυπο ISO 536) είναι η
εξής:
Υλικό

Πάχος
Μm

Κατά προσέγγιση μάζα
ανά τετραγωνικό μέτρο
g

Κανονικό χαρτί

178

161

Κανονικό χαρτί

250

215

Κανονικό χαρτί

270

235

Θερμοευαίσθητο χαρτί

185

180

Θερμοευαίσθητο χαρτί

250

230

Θερμοευαίσθητο χαρτί

270

250
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4. Τεχνικές προδιαγραφές - Υποχρεώσεις αναδόχου
Η εκτέλεση και η παραλαβή του υπό ανάθεση έργου θα γίνεται με βάση τους εξής ειδικούς
όρους:
4.1 Ποσότητα
Θα εκτυπωθούν εισιτήρια και κουπόνια-κάρτες όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται
σήμερα στις Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας ή πρόκειται να καθιερωθούν με νεότερες
αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών (ολόκληρα, μειωμένα, ειδικά των Συγκοινωνιών
Φορέων που σχετίζεται με τον Ο.Α.Σ.Α.).
Η αναλογία των εισιτηρίων, κουπονιών & καρτών θα καθορίζεται από τον Ο.Α.Σ.Α. με τρόπο
που θα περιγραφεί στη σύμβαση Ο.Α.Σ.Α. - Αναδόχου και η ποσότητα (τόσο η συνολική όσο
και αυτή των τμηματικών παραδόσεων) θα μπορεί να αυξομειωθεί σε ποσοστό έως δέκα τοις
εκατό (± 10%).
Η παράδοση των παραγομένων εισιτηρίων, θα γίνει σε μηνιαίες τμηματικές παραδόσεις. Σε
περίπτωση αύξησης της ποσότητας των εκτυπωμένων εισιτηρίων, ο αριθμός των τμηματικών
παραδόσεων θα μπορεί να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της
συνολικής παραγόμενης ποσότητας. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι παραδόσεις που
αντιστοιχούν σε μια τμηματική παράδοση θα μπορούν να γινονται σε μικρότερα τμήματα με
αντίστοιχη παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της συνολικής παραγόμενης ποσότητας.
4.2 Διαστάσεις
Οι διαστάσεις των εισιτηρίων, κουπονιών & καρτών θα είναι απόλυτα ακριβείς.
Το κάθε εισιτήριο θα έχει πλάτος
39mm και μήκος 80mm με ανοχή +0,2mm.
Διευκρινίζεται πάντως ότι, κατά τη φάση της υλοποίησης της σύμβασης, η Επιτροπή
παραλαβής των εισιτηρίων, συνεκτιμώντας τα τυχόν υφιστάμενα τεχνικά προβλήματα, θα
αποδέχεται και ανοχές έως + 0,5mm. Τα εισιτήρια θα είναι απόλυτα ορθογωνισμένα
(ορθογώνια παραλληλόγραμμα και κομμένα με ακρίβεια σε αυτές τις διαστάσεις).
Το κάθε μηνιαίο κουπόνι θα έχει πλάτος 40mm και μήκος 65mm με ανοχή ± 0,1mm ενώ
το κάθε τριμηνιαίο θα αποτελείται από τρία μηνιαία κουπόνια πλάτους 40mm και μήκους
65mm με ανοχή ± 0,1mm εκτυπωμένα σε κάθετη διάταξη.
Η κάθε ετήσια κάρτα θα έχει εκτυπωμένα επί της επιφάνειας της ένα στέλεχος διάστασης
120mm Χ 70mm και δώδεκα κουπόνια πλάτους 40mm και μήκους 65mm, ενώ η κάθε
εξαμηνιαία κάρτα θα έχει εκτυπωμένα επί της επιφάνειας της ένα στέλεχος διάστασης
120mm Χ 70mm και έξι κουπόνια πλάτους 40mm και μήκους 65mm.
Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης που θα υπογραφεί
να ζητήσει την αλλαγή των παραπάνω διαστάσεων των κουπονιών και καρτών. Η τυχόν
προκύπτουσα μεταβολή της δαπάνης σε αυτή την περίπτωση θα καθοριστεί με νέο τίμημα
που θα συμφωνηθεί με βάση τις νέες διαστάσεις, τις διαφορετικές απαιτήσεις σε υλικά (πχ
μελάνια ασφαλείας) καθώς και τις τυχόν διαφορετικές εργασίες εκτύπωσης.
Δείγματα των προς εκτύπωση εισιτηρίων, κουπονιών (μηνιαία, τριμηνιαία) και καρτών
(ετήσιες, εξαμηνιαίες), υπάρχουν στη Δνση Κομίστρου του Ο.Α.Σ.Α. και είναι δυνατή η
επίδειξή τους σε κάθε ενδιαφερόμενο.
4.3 Μακέτα - Εκτύπωση
Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τις μακέτες που θα κατασκευάσει ο ίδιος για τα προς
εκτύπωση εισιτήρια, κουπόνια και κάρτες αμέσως μετά την ανάθεση των περιγραφομένων
στην παρούσα προκήρυξη εργασιών.
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Η μακέτα του εισιτηρίου θα προβλέπει τη χρήση καταρχήν τεσσάρων χρωμάτων στην
εμπρόσθια και τεσσάρων χρωμάτων στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων και θα αποτελείται από
συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα.
Στην εμπρόσθια όψη του κάθε εισιτηρίου εκτυπώνονται τα στοιχεία του εισιτηρίου (τιμή,
οδηγίες χρήσης, λογότυπο κ.α.). Επιπλέον σε κάθε εισιτήριο εκτυπώνεται αλφαριθμητικός
κωδικός αποτελούμενος από πέντε (5) ή έξι (6) χαρακτήρες ο οποίος καθορίζει τη σειρά και
το είδος του εισιτηρίου, καθώς και ένας εξαψήφιος ή επταψήφιος αύξων αριθμός, τα όρια
του οποίου καθορίζονται από τον ΟΑΣΑ.
Στην οπίσθια όψη του εισιτηρίου, και κατά την απόλυτη δικαιοχρησία του ΟΑΣΑ, δύνανται
να εκτυπώνονται : (α) μηνύματα που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες, (β) μηνύματα
κοινωνικού περιεχομένου, (γ) συμπληρωτικές πληροφορίες προς τον επιβάτη σχετικά με τη
χρήση του εισιτηρίου, (δ) γραμμωτός κώδικας (barcode) διαστάσεων 20Χ30 χιλιοστά
περίπου και (ε) μηνύματα διαφημιστικού χαρακτήρα.
Η εκτύπωση των κουπονιών και καρτών, θα προβλέπει τη χρήση τετραχρωμίας στην
εμπρόσθια όψη και τετραχρωμίας στην οπίσθια όψη και θα αποτελείται από συνεχές
(επαναλαμβανόμενο) θέμα. Για κάθε τύπο και μήνα θα χρησιμοποιείται διαφορετικός
χρωματισμός στο υπόβαθρο του κουπονιού. Το θέμα της μακέτας του κουπονιού θα
εκτυπώνεται στη μία όψη του.
Σχετικά με την αρίθμηση και την κωδικοποίηση των μηνιαίων κουπονιών και ετήσιων
καρτών, θα ισχύουν τα εξής:



κάθε μηνιαίο κουπόνι και κάθε σειρά 3 κουπονιών του τριμηνιαίου κουπονιού, θα
φέρουν εξαψήφιο αύξοντα αριθμό τα όρια του οποίου θα καθορίζονται από τον Ο.Α.Σ.Α.
κατά είδος κουπονιού.
κάθε στέλεχος και κουπόνια της ετήσιας κάρτας& εξαμηνιαίας κάρτας θα φέρουν τον
ίδιο εξαψήφιο αύξοντα αριθμό τα όρια του οποίου θα καθορίζονται από τον Ο.Α.Σ.Α.
κατά είδος κάρτας.

Εφόσον σε οποιοδήποτε τμήμα του φύλλου χαρτιού παραμένει κενός χώρος (άνευ
εκτύπωσης) διάστασης μεγαλύτερης των 3,5cm χ 7,5cm, θα εκτυπώνεται στη συγκεκριμένη
επιφάνεια και ανά 1cm η ένδειξη «ΑΚΥΡΟ», ώστε να διασφαλίζεται η ορθή χρήση του
χαρτιού.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σήμερα εκτυπώνονται οι παρακάτω τύποι εισιτηρίων, κουπονιών
και καρτών:
Α. Εισιτήρια δεσμίδας:
Κατηγορίες - Τύποι
1.

για όλα τα Μέσα Μεταφοράς

2.

για όλα τα Μέσα Μεταφοράς με μειωμένη τιμή

3.

διάρκειας ισχύος 24 ωρών

4.

διάρκειας ισχύος 5 ημερών

5.

μιας διαδρομής για Αεροδρόμιο

6.

μιας διαδρομής για Αεροδρόμιο με μειωμένη τιμή

7.

με επιστροφή για Αεροδρόμιο

8.

2 ατόμων για Αεροδρόμιο
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9.

3 ατόμων για Αεροδρόμιο

10.

για τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS Αεροδρομίου

11.

με μειωμένη τιμή, για τις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS Αεροδρομίου

12.

μιας διαδρομής για τους σταθμούς Παλλήνη, Κάνζα, Κορωπί Αεροδρόμιο

13.

μιας διαδρομής για τους σταθμούς Παλλήνη, Κάνζα, Κορωπί Αεροδρόμιο με
μειωμένη τιμή

14.

διάρκειας ισχύος 3 ημερών (αεροδρομίου)

Από τους ανωτέρω τύπους εισιτηρίων, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους
ότι από τις μηνιαίες παραδόσεις των 5.000.000 + 10% τμχ. εισιτήριων, ποσότητα 4.000.000
+ 10% τμχ. εισιτηρίων θα αφορούν ενιαία εισιτήρια για όλα τα μέσα και μειωμένα ενιαία
εισιτήρια για όλα τα μέσα και η υπόλοιπη ποσότητα θα αφορά κατά περίπτωση όλους τους
υπόλοιπους τύπους εισιτήριων.
Επισημαίνεται ότι τα εισιτήρια θα χρησιμοποιηθούν στις υφιστάμενες ακυρωτικές συσκευές
των Μέσων Μαζικής μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, οι οποίες κατά την ακύρωση
εκτυπώνουν στο εισιτήριο διάφορα στοιχεία. Ως εκ τούτου, η λειτουργία αυτή δεν θα πρέπει
να εμποδίζεται από την ακολουθούμενη τεχνολογία εκτύπωσης εισιτηρίων.
Β. Κουπόνια (μηνιαία & τριμηνιαία) & κάρτες (εξαμηνιαίες & ετήσιες)
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΕΙΩΜΕΝΑ

320.000

195.000

16.000

7.000

ΟΛΟΚΛΗΡΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΕΙΩΜΕΝΑ

9.700

7.600

1.000

1.000

ΣΥΝΟΛΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΑ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (έναρξη εξάμηνης ισχύος)
ΟΛΟΚΛΗΡΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΕΙΩΜΕΝΑ

500

500

200

200

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3.000

500

200

200

ΜΑΡΤΙΟΣ

5.000

500

200

200

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
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ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

7.600

2.400

900

900

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (έναρξη δωδεκάμηνης ισχύος)
ΟΛΟΚΛΗΡΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΕΙΩΜΕΝΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

3.000

1.000

500

200

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

7.000

1.000

2.000

200

40.000

2.000

5.000

200

50.000

4.000

7.500

6 00

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ

Οι αλλαγές στις μακέτες είναι δυνατές και ακολουθούν τους κανόνες που αναφέρονται στη
συνέχεια.
Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, καθ' όλη τη
διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης να ζητήσει κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του τη χρήση
και πρόσθετου χρώματος ή χρωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει αναπροσαρμογή
της συμβατικής τιμής σε ποσοστό που θα καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από έγγραφη
συμφωνία μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. και αναδόχου σε καμία όμως περίπτωση η προσαύξηση για κάθε
πρόσθετο χρώμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% της τιμής που θα προβλέπει η σύμβαση
με χρήση των βασικών χρωμάτων.
Ο ΟΑΣΑ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της πίσω πλευράς των εισιτηρίων, καπονιών
και καρτών και της διαφημιστικής εκμετάλλευσης αυτών με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο
και η οποιαδήποτε ενδεχόμενη συνεργασία του με τρίτους στον τομέα αυτό, δεν αποτελεί
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μέρος και δεν σχετίζεται με το παρόν Έργο και δεν δύναται να δημιουργήσει αξίωση από τον
Ανάδοχο της εκτύπωσης.
Ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, καθ' όλη τη
διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης να ζητήσει κατά την ανεξέλεγκτη κρίση του αλλαγή
(ολικά ή μερικά) των μακετών. Σε περίπτωση αλλαγής της μακέτας ή καθιέρωσης νέου
τύπου εισιτηρίου, κουπονιού ή κάρτας, μέχρι 1 φορά κατ’ έτος ανά τύπο το σύνολο της
δαπάνης (περιλαμβανομένης της δαπάνης μακέτας, τσίγκων, φιλμς κλπ) θα βαρύνει τον
ανάδοχο ενώ για περαιτέρω αλλαγές πέραν της μιας κατ’έτος ανά τύπο εισιτηρίου η
πρόσθετη δαπάνη θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α. Η πρόσθετη δαπάνη σε αυτή την περίπτωση θα
καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από έγγραφη συμφωνία μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. και αναδόχου σε
καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400 ΕΥΡΩ συν Φ.Π.Α. (η συγκεκριμένη
πρόσθετη δαπάνη δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών που θα
υποβληθούν στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού).
Διευκρινίζεται ότι αλλαγή της μακέτας θα γίνεται μόνο σε περίπτωση νέων τύπων εισιτηρίων
ή κουπονιών ή νέου Φορέα ή σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων κατά την κρίση του Ο.Α.Σ.Α.
(πχ διαπίστωση κυκλοφορίας πλαστών προϊόντων κομίστρου).
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τη μακέτα για την εκτύπωση των διαφημίσεων ή των
μηνυμάτων που θα εκτυπώνονται για λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α. θα την κατασκευάζει με δικά
του έξοδα και θα την παραδίδει στον ανάδοχο του έργου ο Ο.Α.Σ.Α. Οι αντίστοιχοι τσίγκοι,
τα φιλμς κλπ θα κατασκευάζονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου εκτύπωσης εφόσον
οι αλλαγές των μηνυμάτων / διαφημίσεων είναι μέχρι 2 κατ' έτος ανά τύπο εισιτηρίου
κουπονιού ή κάρτας ενώ για περισσότερες αλλαγές θα καταβάλλεται τίμημα που θα
καθορίζεται κάθε φορά ύστερα από έγγραφη συμφωνία μεταξύ Ο.Α.Σ.Α./αναδόχου
εκμετάλλευσης διαφημίσεων και αναδόχου, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 400 ΕΥΡΩ συν Φ.Π.Α. Η μακέτα των διαφημίσεων ή των μηνυμάτων θα
προβλέπει τη χρήση των προβλεπόμενων από τη διακήρυξη χρωμάτων, αλλά ο Ο.Α.Σ.Α.
διατηρεί, το δικαίωμα να ζητήσει τη χρήση πρόσθετου ή πρόσθετων χρωμάτων. Και σε αυτή
την περίπτωση η αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται με τον τρόπο που
καθορίζεται παρακάτω.
Όλη η διαδικασία εκτύπωσης των διαφημίσεων, θα γίνεται με εποπτεία και εντολές του
Ο.Α.Σ.Α.
Τα μηνύματα οφείλουν να μην εξέρχονται από το προσδιοριστικό πλαίσιο που χαράσσει γι'
αυτές ο νόμος, οι σχετικές υπουργικές και άλλες αστυνομικές διατάξεις
Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των διαφημίσεων θα πρέπει να
ελέγχονται και να επιλέγονται από τον Ο.Α.Σ.Α. ώστε να μην εμποδίζουν την ακύρωση του
εισιτηρίου.
Επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης εξωτερικού συνεργάτη εντεταλμένου για τη
διαφημιστική εκμετάλλευση, οι πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές και εντολές που
σχετίζονται με την εκτύπωση διαφημίσεων θα αφορούν τον Ο.Α.Σ.Α. και τον ανάδοχο
εκτύπωσης, ενώ κάθε ένας εκ των δύο αναδόχων (εκτύπωσης - εκμετάλλευσης διαφημίσεων)
οφείλει να αποδέχεται τους όρους της σύμβασης του ετέρου με τον Ο.Α.Σ.Α. και να
συνεργάζεται χωρίς προβλήματα με τον έτερο ανάδοχο, διατηρουμένου σε αυτή την
περίπτωση του Ο.Α.Σ.Α. να διακόψει αζημίως γι’ αυτόν τη μία ή την άλλη σύμβαση ή και τις
δύο και να επιβάλει τις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις.
Ο Ο.Α.Σ.Α., δικαιούται τέλος να απαιτεί την καταστροφή των τσίγκων και των φιλμς κατά την
ανεξέλεγκτη επίσης κρίση του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.4 Λεπτομέρειες Εκτύπωσης
Η μέθοδος εκτύπωσης μπορεί να είναι μηχανική-τυπογραφική ή ηλεκτρονική-ψηφιακή.
4.4.1 Η εκτύπωση των εισιτηρίων θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά ασφαλείας:
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α. Microprinting (μικροεκτύπωση)
Xρήση της μεθόδου microprinting σε συγκεκριμένο τμήμα της μακέτας του εισιτηρίου
(το τμήμα της μακέτας και η ένδειξη που θα εκτυπωθεί με την μέθοδο αυτή θα
καθοριστούν σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ).Το στοιχείο microprinting είναι δυνατόν να
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και επιπλέον δύναται να περιλαμβάνει
εσκεμμένα λανθασμένα στοιχεία. Για τη διαπίστωση της συγκεκριμένης ασφάλειας θα
απαιτείται η χρήση μεγεθυντικού φακού.
β. Εκτύπωση δάπεδου ασφαλείας με σύμπλεκτες γραμμές
Το δάπεδο και των δύο όψεων των εισιτηρίων θα εκτυπώνεται με σχέδια 2γραμμης
απεικόνισης ασφαλείας σε αχνό φόντο ώστε να μην εμποδίζεται η εκτύπωση των λοιπών
στοιχείων της μακέτας και να διακρίνονται τα στοιχεία της ακύρωσης. Οι γραμμές της
απεικόνισης θα μπορούν να αποτελούνται από μικρο-κείμενα με επαναλαμβανόμενες
ενδείξεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σχετικό δείγμα.
γ. Αρίθμηση & κωδικοποίηση
Θα τοποθετηθεί αρίθμηση και κωδικοποίηση στην εμπρόσθια πλευρά των εισιτηρίων. Η
εκτύπωση της αρίθμησης-κωδικοποίησης θα γίνεται με φθορίζοντα μελάνια μεταβλητού
χρωματισμού με εναλλαγή του χρώματος, στην υπεριώδη ακτινοβολία U.V.(π.χ. από
μαύρο σε κόκκινο) Τα χρώματα θα προταθούν από τον ανάδοχο. Εφόσον με βάση την
εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτύπωσης δεν είναι εφικτή η εκτύπωση της αρίθμησης με
μελάνια μεταβλητού χρωματισμού θα εκτυπώνεται με την παραπάνω διαδικασία το
φόντο επί του οποίου θα εκτυπώνονται τα ψηφία της αρίθμησης-κωδικοποίησης, υπό
την προϋπόθεση ότι η μεταβολή του χρωματισμού θα είναι και σε αυτή την περίπτωση
απόλυτα εμφανής.
δ.

Στην οπίσθια πλευρά των εισιτηρίων θα τοποθετηθεί σβηνόμενο μελάνι «erasable» το
οποίο θα καλύπτει όλη την επιφάνεια. Η τελική επιλογή της χρωματικής απόχρωσης του
μελανιού θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τον ΟΑΣΑ, ώστε να
επιβεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα διάκρισης των στοιχείων της ακύρωσης
στην οπίσθια πλευρά των εισιτηρίων.

ε.

Χρήση χρωμάτων
Η μακέτα του εισιτηρίου θα προβλέπει τη χρήση καταρχήν τριών χρωμάτων στην
εμπρόσθια και τριών χρωμάτων στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων. Σε περίπτωση
αύξησης των χρωμάτων, για κάθε πρόσθετο χρώμα η προσαύξηση δεν θα μπορεί να
υπερβαίνει το 1% της τιμής που θα προβλέπει η σύμβαση για την εκτύπωση με τη
χρήση των 3 + 3 βασικών χρωμάτων.

4.4.2 Η εκτύπωση των κουπονιών και καρτών θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά
ασφαλείας:
α. Microprinting (μικροεκτύπωση)
Xρήση της μεθόδου microprinting σε συγκεκριμένο τμήμα της μακέτας των κουπονιών
και καρτών (το τμήμα της μακέτας και η ένδειξη που θα εκτυπωθεί με την μέθοδο αυτή
θα καθοριστούν σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ). Το στοιχείο microprinting είναι δυνατόν
να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και επιπλέον δύναται να περιλαμβάνει
εσκεμμένα λανθασμένα στοιχεία. Για τη διαπίστωση της συγκεκριμένης ασφάλειας θα
απαιτείται η χρήση μεγεθυντικού φακού.
β. Εκτύπωση δαπέδου ασφαλείας με σύμπλεκτες γραμμές
Το δάπεδο της εμπρόσθιας όψης των κουπονιών και καρτών θα εκτυπώνεται με σχέδια
2γραμμης απεικόνισης ασφαλείας σε αχνό φόντο ώστε να μην εμποδίζεται η εκτύπωση
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των λοιπών στοιχείων της μακέτας. Οι γραμμές της απεικόνισης θα μπορούν να
αποτελούνται από μικρο-κείμενα με επαναλαμβανόμενες ενδείξεις. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλλει σχετικό δείγμα.
γ. Αρίθμηση & κωδικοποίηση
Η εκτύπωση της αρίθμησης θα γίνεται με φθορίζοντα μελάνια μεταβλητού χρωματισμού
με εναλλαγή του χρώματος, στην υπεριώδη ακτινοβολία U.V.(π.χ. από μαύρο σε
κόκκινο) Τα χρώματα θα προταθούν από τον ανάδοχο. Εφόσον με βάση την
εφαρμοζόμενη τεχνολογία εκτύπωσης δεν είναι εφικτή η εκτύπωση της αρίθμησης με
μελάνια μεταβλητού χρωματισμού θα εκτυπώνεται με την παραπάνω διαδικασία το
φόντο επί του οποίου θα εκτυπώνονται τα ψηφία της αρίθμησης, υπό την προϋπόθεση
ότι η μεταβολή του χρωματισμού θα είναι και σε αυτή την περίπτωση απόλυτα εμφανής,
ή εναλλακτικά η αρίθμηση θα τυπώνεται με επαναλαμβανόμενη διάτρηση (τεχνική laser
perforation), ώστε τα ψηφία της αρίθμησης να είναι διάτρητα.
δ. Προσθήκη αόρατου μελανιού ασφαλείας
Επί της επιφάνειας των κουπονιών (μηνιαίου, τριμηνιαίου, εξαμηνιαίου & ετήσιου) θα
εκτυπωθεί σε δύο συγκεκριμένες θέσεις το σήμα των Συγκοινωνιών Αθηνών με ειδικό
αόρατο μελάνι ασφαλείας κόκκινης απόχρωσης ορατό μόνο σε υπεριώδη ακτινοβολία.
Ειδικά στις ετήσιες και εξαμηνιαίες κάρτες, το σήμα των Συγκοινωνιών Αθηνών θα
εκτυπωθεί σε μία θέση του στελέχους και σε δύο θέσεις του κάθε μηνιαίου κουπονιού
των καρτών.
ε. Εκτύπωση του λογοτύπου τω Συγκοινωνιών Αθηνών με χρήση ολογράμματος ή μελανιού
ασφαλείας μεταβλητού χρωματισμού
Το λογότυπο των Συγκοινωνιών Αθηνών, επί της επιφάνειας των κουπονιών & καρτών θα
εκτυπώνεται με τη χρήση ολογράμματος 3-4 επιπέδων ή εναλλακτικά με τη χρήση
μελανιών ασφαλείας μεταβλητού χρωματισμού.
στ. Χρήση χρωμάτων
Η μακέτα των κουπονιών και καρτών θα προβλέπει τη χρήση τετραχρωμίας και θα
αποτελείται από συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα. Για κάθε τύπο και μήνα θα
χρησιμοποιείται διαφορετικός χρωματισμός στο υπόβαθρο του κουπονιού.
4.5 Προϋποθέσεις Εργοστασίου Κατασκευής
Όλα τα στάδια εργασιών κατασκευής εισιτηρίων, κουπονιών & καρτών, θα εκτελεσθούν στο
εργοστάσιο του Αναδόχου.
Όλη η διαδικασία εκτύπωσης συσκευασίας,
μεταφοράς και παράδοσης θα
πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του «Συστήματος Διαχείρισης χαρτιού ασφαλείας
και εκτυπώσεων Ασφαλείας» Intergraph CWA 16461, ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο
θα προκύπτει ότι το εργοστάσιο εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης ο Ανάδοχος έχει ειδικές υποχρεώσεις προς
λήψη εξασφαλιστικών μέτρων για να αποφευχθεί διαρροή χαρτιού ασφαλείας και
εκτυπωθέντων τύπων κομίστρου, ευθυνόμενος για κάθε ζημία που ήθελε υποστεί ο Ο.Α.Σ.Α.
από παραλείψεις του.
Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει:
- Να πιστοποιήσει ότι όλες οι εργασίες εκτύπωσης των κουπονιών θα εκτελεσθούν στο
εργοστάσιο του.
- να διαθέτει ISO 9001:2000 για τις διαδικασίες εκτύπωσης και άδεια εκτύπωσης
αξιών.
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- να διαθέτει τον κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό, εγκαταστάσεις και υποδομές (π.χ.
φυλασσόμενους χώρους ελεγχόμενης ηλεκτρονικής πρόσβασης & ύπαρξη
συστήματος με κάμερες στους χώρους του εργοστασίου, συνδεδεμένο με οθόνη και
συσκευή βιντεοσκόπησης) και τα απαιτούμενα μέσα μεταφοράς φύλλων χαρτιού,
καθώς και το αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου τεχνικό και βοηθητικό
προσωπικό.
- να διαθέτει σύστημα κατάσβεσης πυρός σε περίπτωση πυρκαϊάς, και όλοι οι χώροι
του εργοστασίου να είναι πυρασφαλισμένοι.
- Να διαθέτει μία τουλάχιστον αξιόπιστη συσκευή καταμέτρησης φύλλων χαρτιού
κατάλληλη για την εύκολη και γρήγορη καταμέτρηση των λευκών και εκτυπωμένων
φύλλων.
- να διαθέτει επαρκείς χώρους και ασφαλισμένες αποθήκες τοποθέτησης χαρτιού,
έτοιμων προϊόντων κομίστρου, στοιχείων εκτύπωσης και κακεκτύπων, συνολικής
επιφάνειας περίπου 350 τ.μ.. Στις ίδιες αποθήκες θα πρέπει να αποθηκεύονται με
πλήρη ασφάλεια και μέχρι την καταστροφή τους (ή την παράδοσή τους στον Ο.Α.Σ.Α.)
οι σχετικές μακέτες, φιλμς, τσίγκοι και λοιπά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την
εκτύπωση. Στους χώρους αποθήκευσης θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:
α. Θα παραλαμβάνεται και θα αποθηκεύεται το αναγκαίο για την εκτύπωση χαρτί
ασφαλείας, χωρίς
κινδύνους φθορών και βλαβών (λόγω υγρασίας,
υπερθέρμανσης κλπ).
β. Θα αποθηκεύονται τα έτοιμα προς παράδοση κόμιστρα, τα κακέκτυπα και
άχρηστα που πρέπει να καταστραφούν, καθώς και οι μεταχειρισμένοι τσίγκοι για
την απάλειψη των φωτομεταφορών τους.
γ.

Θα διαφυλάσσονται τα πρωτότυπα σχεδιάσματα (μακέτες), τα αποτυπώματά τους,
τα φιλμς, και τα λοιπά στοιχεία εκτύπωσης.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αφορούν εκτύπωση αξιών, στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ανάλογο αντικείμενο εργασιών και αποδεδειγμένη
ικανότητα, δηλαδή ασχολούνται με εκτύπωση ειδών τα οποία ενέχουν αξίες. Στο πλαίσιο
αυτό ο ανάδοχος και λόγω της ιδιαιτερότητας του εκτελούμενου έργου, με δεδομένο ότι στο
διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί μόνο όσοι υποψήφιοι δηλώσουν ως εργοστάσιο εκτύπωσης,
εργοστάσιο με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτύπωση αξιών, θα αναλάβει ειδικές και
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η προσήκουσα εκπλήρωση των οποίων θα παρακολουθείται με
προσοχή από τον Ο.Α.Σ.Α.
Όλη η διαδικασία εκτύπωσης συσκευασίας,
μεταφοράς και παράδοσης θα
πραγματοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του «Συστήματος Διαχείρισης για Εκτυπώσεις
Ασφαλείας» και ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Intergraf CWA 16461, ή
άλλο πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι το εργοστάσιο εκτύπωσης είναι
εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η κατοχή των πιστοποιητικών αυτών
διασφαλίζει τη συμμόρφωσή με τα ειδικά μέτρα που ορίζονται για τις εκτυπώσεις ασφαλείας.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα υποβάλει:





πιστοποιητικό INTERGRAF CWA 16461 ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο θα
προκύπτει ότι το εργοστάσιο εκτύπωσης είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, που αποδεικνύει την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
Εκτυπώσεων Ασφαλείας.
κατάσταση με το διατιθέμενο μηχανολογικό και ειδικό εξοπλισμό του εργοστασίου
που αποδεικνύουν τη δυνατότητα εκτύπωσης αξιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
παρούσας.
Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εργοστασίου με την οποία θα δηλώνεται ότι
αποδέχονται ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο και την εποπτεία του, κατά το χρόνο
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διενέργειας του διαγωνισμού ή ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί από τον
Ο.Α.Σ.Α.
αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να πραγματοποιήσει το
υπό ανάθεση έργο (π.χ. διαδικασία και εγκαταστάσεις εκτύπωσης, αρίθμησης,
κοπής, συσκευασίας, κλπ) και όποιο άλλο στοιχείο που κατά την άποψη του
προσφέροντος αποτελεί στοιχείο αποδοχής της προσφοράς του και υποδηλώνει την
ποιότητα των εργασιών που προτίθεται να παράσχει.

Τέλος, ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση των χώρων παραγωγής, ευθυνόμενος
για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στον Ο.Α.Σ.Α. από σχετική αμέλειά του.
Μέσα στα πλαίσια αυτά επισημαίνεται ότι η εποπτεία των εργασιών του αναδόχου θα
πραγματοποιείται από Επιτροπή Εποπτείας – Ελέγχου Εκτύπωσης και Ποσοτικής –
Ποιοτικής Παραλαβής, η οποία θα δύναται να επιβλέπει κατά την κρίση της όλα τα στάδια
διεξαγωγής του έργου της προμήθειας χαρτιού ασφαλείας και εκτύπωσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνονται:
 η πρόσβαση στο εργοστάσιο του αναδόχου καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών του.
 Η επίβλεψη, ο έλεγχος καθώς και η προσωρινή ποιοτική / ποσοτική παραλαβή των
εκτυπωμένων προϊόντων κομίστρου.
Η Επιτροπή θα τηρεί αρχείο, όπου θα καταχωρεί κάθε ενέργεια σχετιζόμενη με το έργο
καθώς και τυχόν προβλήματα στη διαδικασία εκτέλεσης του καθώς και προτεινόμενα μέτρα
για την εξάλειψή τους. Επιπλέον θα ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Δνση και τη Διοίκηση
του Οργανισμού σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου και θα αναφέρει σε αυτές τα
κατά την κρίση της προτεινόμενα μέτρα για την βελτίωση της υλοποίησής του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής
Εποπτείας και ελέγχου που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Σ.Α. και θα εγγυηθεί τον ανεμπόδιστο και
διαρκή έλεγχο στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών
εκτύπωσης.
Εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση και διαμονή των εκπροσώπων του Ο.Α.Σ.Α., για την
επίβλεψη των εργασιών εκτύπωσης το κόστος μεταφοράς, διαμονής και εξόδων διατροφής,
θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Σημειώνεται επίσης ότι ο Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει μέρος ή και το σύνολο
των εργασιών της παραπάνω Επιτροπής του σε γραφείο ελέγχου
4.6 Προκαταρκτική Φάση Εργασιών
Κατά την προκαταρκτική φάση των εργασιών της εκτύπωσης θα εφαρμόζονται τα εξής:
α. Θα μεταφέρονται στο ειδικό τμήμα του εργοστασίου του Αναδόχου τα πρωτότυπα
σχέδια κλπ. Κάθε αποτύπωμα, όπως και κάθε φωτογραφικό ανάτυπο, που θα
συντελούνται στο εργοστάσιο του Αναδόχου, θα χρονολογούνται κατ' αύξοντα αριθμό
παραγωγής και θα ασφαλίζονται στους αποθηκευτικούς χώρους του εργοστασίου.
β. Θα συντελείται η δοκιμαστική εκτύπωση και τα υποδείγματα θα εγκρίνονται ή θα
απορρίπτονται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Σ.Α.
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γ. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να φυλάσσει τα δοκίμια που εγκρίθηκαν. Επίσης, θα
φυλάσσει κατά τον ίδιο τρόπο και τα μη εγκεκριμένα υποδείγματα για την εν καιρώ
καταστροφή τους.
4.7 Το χαρτί και η παραλαβή του – Έλεγχος χρησιμοποίησής του
α. Το χαρτί που θα παραλαμβάνεται και θα χρησιμοποιείται από τον Ανάδοχο για την
εκτύπωση θα είναι υδατογραφημένο και σύμφωνο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 753
– 1/ 1997 και θα έχει βάρος 160+4%gr/m2.
β. Το χαρτί που παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου εκτύπωσης, θα
αποθηκεύεται στον προορισμένο για αυτό χώρο και θα διασφαλίζεται η φύλαξή του.
To κόστος προμήθειας, μεταφοράς και εκφόρτωσης βαρύνει τον Ανάδοχο Εκτύπωσης.
Τον Ανάδοχο Εκτύπωσης επίσης βαρύνει και το κόστος φόρτωσης του χαρτιού και των
κακεκτύπων σε περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Α. κρίνει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν.
γ. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τμηματικά τις απαραίτητες ποσότητες χαρτιού
προς εκτύπωση, το οποίο θα εκτυπώνεται, θα αριθμείται και κόβεται. Το τυπωμένο
ημιτελές χαρτί θα στοιβάζεται σε φύλλα, τα οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύονται με
ασφάλεια.
δ. Εν συνεχεία ο Ανάδοχος θα εκτυπώνει στα ημιτελή φύλλα τον αύξοντα αριθμό. Τα
αριθμημένα φύλλα θα καταμετρούνται και τα αποχωριζόμενα κακέκτυπα και
ακατάλληλα κομμάτια φύλλων θα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο του εργοστασίου,
αριθμούμενα κατά α.α., διασφαλιζόμενα μέχρι της οριστικής καταστροφής τους.
ε. Ο ακριβής αριθμός των άρτιων φύλλων που εκτυπώθηκαν θα καταγράφεται καθώς
επίσης και ο αριθμός των τυχόν ακατάλληλων φύλλων.
στ. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στα εντεταλμένα όργανά του
Ο.Α.Σ.Α. εφόσον του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας προμήθειας χαρτιού και εκτύπωσης.
ζ.

Αν ο ανάδοχος δεν έχει μεριμνήσει για την έγκαιρη προμήθεια της αναγκαίας
ποσότητας χαρτιού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί καθυστέρηση και ανωμαλία στο
ρυθμό της εκτύπωσης, θα έχει την ευθύνη της καθυστέρησης και της συνέπειες της
μη έγκαιρης παράδοσης των εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών.

η.

Η ύπαρξη στο εργοστάσιο του Αναδόχου ποσότητας χαρτιού πέραν της
προσδιοριζομένης από τα προαναφερθέντα συνιστά βαρύ παράπτωμα του Αναδόχου
εις βάρος του οποίου επέρχονται σωρευτικά όλες οι από την παρούσα διακήρυξη και
τη σύμβαση που θα επακολουθήσει ροβλεπόμενες κυρώσεις, κάθε μία χωριστά ή και
όλες μαζί κατ’ επιλογή του Ο.Α.Σ.Α.

4.8 Εκτύπωση – Έλεγχος – Κακέκτυπα – Καταμέτρηση – Κοπή – Διαλογή
α. Τα άρτιας εκτύπωσης φύλλα, καταμετρούνται στον ειδικό χώρο του εργοστασίου και
επακολουθεί η διαδικασία εκτύπωσης αρίθμησης-κωδικοποίησης και συσκευασίας σε
δέματα κατά τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο. Η διαλογή, καταμέτρηση
και συσκευασία και αποθήκευση θα γίνεται με μεγάλη προσοχή, ώστε να αποκλείεται
η ύπαρξη κακεκτύπων (π.χ. έλλειψη χρώματος, μερική εκτύπωση, τσακίσματα,
μερική διπλή εκτύπωση, στίγματα κλπ).
β. Το χαρτί που τυχόν δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς και τα κακέκτυπα διασφαλίζονται
με τη φροντίδα του αναδόχου κατά τα αναφερθέντα στις προηγούμενες παραγράφους.
γ. Με το τέλος της ημερήσιας εργασίας οι εκτυπωτικές πλάκες ασφαλίζονται ώστε να
είναι αδύνατη η συνέχιση των εργασιών.
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δ. Εν γένει, λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να αποκλειστεί η λαθραία
εκτύπωση ή η φωτογράφηση των εκτυπωμένων παραστάσεων.
4.9 Συσκευασία
4.9.1 Συσκευασία Εισιτηρίων
Τα εκτυπούμενα εισιτήρια θα συσκευάζονται σε δεσμίδες όπως παρακάτω περιγράφεται:
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
-

Η συσκευασία των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται σε δεσμίδες των δέκα τεμαχίων
συνεχούς αρίθμησης. Τα εισιτήρια στις δεσμίδες των δέκα (10) εισιτηρίων να
συγκολλούνται μεταξύ τους με τη μέθοδο του «ψαροκoλλήματος».

-

Στη συνέχεια να συσκευάζονται ανά πέντε (5) δεσμίδες των δέκα τεμαχίων σε
συμπαγή δέματα 50 εισιτηρίων, με πλαστική μεμβράνη

-

Κάθε εκατό (100) τέτοιες συσκευασίες θα συσκευάζονται πάλι σε κιβώτια (κουτιά)
των 5.000 εισιτηρίων. Τα κουτιά θα ασφαλίζονται με πλαστικά τσέρκια.

-

Κάθε τέσσερις έως δέκα (4 εως10) τέτοιες συσκευασίες θα επανασυσκευάζονται σε
κιβώτια συσκευασίας των 20.000 έως 50.000 εισιτηρίων.

-

Σε κάθε κουτί των πέντε χιλιάδων εισιτηρίων (5.000) και σε κάθε κιβώτιο των
20.000 έως 50.000 εισιτηρίων (50.000) θα αναγράφεται με σήμανση το είδος και ο
αριθμός των εισιτηρίων σε δυο όψεις στο επάνω και στο πλάγιο μέρος, και από τους
αριθμούς τους ο πρώτος και ο τελευταίος (συνολική αρίθμηση). Ακόμα σε κάθε
συσκευασία των 5.000 εισιτηρίων θα εσωκλείεται δελτίο ελέγχου, στο οποίο θα
αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία συντελέστηκε και ελέγχθηκε η εργασία
αυτή.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Τα εκτυπούμενα εισιτήρια θα συσκευάζονται κατά δεσμίδες όπως παρακάτω περιγράφεται:


Η συσκευασία των εισιτηρίων να πραγματοποιείται σε δεσμίδες των δέκα τεμαχίων
συνεχούς αρίθμησης Τα εισιτήρια στις δεσμίδες των δέκα (10) εισιτηρίων να
συγκολλούνται μεταξύ τους με τη μέθοδο του «ψαροκόλληματος» και στη συνέχεια
να συσκευάζονται ανά πενήντα (50) σε συμπαγή δέματα 500 εισιτηρίων, με πλαστική
μεμβράνη.



Κάθε δέκα (10) τέτοιες συσκευασίες θα συσκευάζονται πάλι σε κιβώτια (κουτιά) των
5.000 εισιτηρίων. Τα κουτιά θα ασφαλίζονται με πλαστικά τσέρκια.



Κάθε τέσσερις εως δέκα (4 εως10) τέτοιες συσκευασίες θα επανασυσκευάζονται σε
κιβώτια συσκευασίας των 20.000 έως 50.000 εισιτηρίων με σήμανση το είδος και ο
αριθμός των εισιτηρίων σε δυο όψεις στο επάνω και στο πλάγιο μέρος.



Σε κάθε κουτί των πεντακοσίων (500) δεσμίδων και σε κάθε συσκευασία των πέντε
χιλιάδων (5.000) δεσμίδων θα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των εισιτηρίων, και
από τους αριθμούς τους ο πρώτος και ο τελευταίος (συνολική αρίθμηση). Ακόμα σε
κάθε συσκευασία των 5.000 εισιτηρίων θα εσωκλείεται δελτίο ελέγχου, στο οποίο θα
αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία συντελέστηκε και ελέγχθηκε η εργασία
αυτή.

Σε κάθε περίπτωση η αρίθμηση των εισιτηρίων στη δεσμίδα και από δεσμίδα σε δεσμίδα στα
κουτιά και στα δέματα θα είναι συνεχής και αδιάκοπη.
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Η σύνθεση των δεσμίδων εισιτηρίων, των δεμάτων και των κουτιών συσκευασίας θα είναι
εκτυπωτικά άρτια, χωρίς λάθη, κακέκτυπα, ελαττώματα, σφάλματα, ελλείψεις κλπ και καθ’
όλα σύμφωνη με το σχετικό εγκεκριμένο υπόδειγμα.
4.9.2 Συσκευασία Κουπονιών και Καρτών
Τα μηνιαία κουπόνια θα παράγονται καταρχήν σε σελίδες των 20 κουπονιών με την
παρατήρηση ότι τα κουπόνια θα διαχωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση (πίκμαση) που θα
επιτρέπει την εύκολη αποκοπή τους. Κάθε 5 τέτοιες σελίδες θα συρράπτονται με σύρμα,
ώστε να αποτελούν ένα μπλοκ 100 κουπονιών.
Τα τριμηνιαία κουπόνια θα παράγονται κατ’ αρχήν σε σελίδες των 5 στηλών (από 3 μηνιαία
κουπόνια ή κάθε στήλη) με την παρατήρηση ότι τα κουπόνια θα διαχωρίζονται μεταξύ τους
με διάτρηση (πίκμαση) που θα επιτρέπει την εύκολη αποκοπή τους.
Κάθε 5 τέτοιες σελίδες θα συρράπτονται με σύρμα, ώστε να αποτελούν ένα μπλοκ των 25
τριμηνιαίων κουπονιών (25 στήλες Χ3 μηνιαία κουπόνια έκαστη).
Κάθε ετήσια κάρτα θα παράγεται σε ένα ενιαίο τμήμα και θα αποτελείται από ένα στέλεχος
και δώδεκα κουπόνια (ένα κάθε μήνα με αναγραφή αυτού), διαχωριζόμενα μεταξύ τους με
διάτρηση (πίκμαση) που θα επιτρέπει την εύκολη αποκοπή τους.
Κάθε εξαμηνιαία κάρτα θα παράγεται σε ένα ενιαίο τμήμα και θα αποτελείται από ένα
στέλεχος και έξι κουπόνια (ένα κάθε μήνα με αναγραφή αυτού), διαχωριζόμενα μεταξύ
τους με διάτρηση (πίκμαση) που θα επιτρέπει την εύκολη αποκοπή τους.
Ανά 10 ετήσιες ή εξαμηνιαίες κάρτες θα πρέπει να συρράπτονται μεταξύ τους με σύρμα,
ώστε να αποτελούν ένα μπλοκ 10 καρτών και κάθε 10 μπλοκ καρτών θα πρέπει να
συσκευάζονται σε πακέτα των 100 τεμαχίων.
Τα κουπόνια και οι κάρτες θα παραδίδονται συσκευασμένα σε κατάλληλα χαρτοκιβώτια
ικανής αντοχής που θα διατεθούν από τον ανάδοχο, ώστε να αποκλείεται καταστροφή τους
κατά τις μετακινήσεις ή από την υγρασία. Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται με
αύξοντα αριθμό από ..... έως ...., ο αριθμός των κουπονιών καθώς και ο τύπος τους.
Τα μπλοκ κουπονιών που θα είναι έτοιμα προς παράδοση θα είναι εκτυπωτικά άρτια, χωρίς
λάθη, κακέκτυπα, ελαττώματα, σφάλματα, ελλείψεις κλπ, ενώ αντίστοιχα η συσκευασία των
δεμάτων και των κουτιών συσκευασίας θα γίνεται με τρόπο που θα αποφεύγονται
οποιαδήποτε ανάλογα προβλήματα.
4.10 Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και κάθε άλλη σχετική ενέργεια που
αφορά τις μακέτες (βλ. και προηγούμενες παρατηρήσεις), τσίγκους, φιλμ,
φωτομεταφορές, κλπ αναγκαιούσες εργασίες αποτύπωσης, βαρύνεται δε και με τις σχετικές
δαπάνες με τις εξαιρέσεις που έχουν ήδη αναφερθεί. Ακόμα ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος
για την καλή χρήση του χαρτιού ασφαλείας που θα παραλαμβάνει και τον περιορισμό της
«φύρας», το ποσοστό της οποίας θα επιβεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή του ΟΑΣΑ.
Όπου προβλέπεται ή χρησιμοποιείται χώρος αποθηκευτικός, κιβώτιο, ερμάριο κλπ (όπου
φυλάσσονται στοιχεία εκτύπωσης, άρτια ή κακέκτυπα κλπ) θα προβλέπεται η ασφάλισή
τους.
Το δικαίωμα όμως του Ο.Α.Σ.Α. να ελέγξει τις εκτυπωτικές εργασίες δεν μεταβάλλει το
χαρακτήρα της έννομης σχέσης των δύο μερών σε οποιαδήποτε άλλη σχέση ή εργασιακή
εξάρτηση κλπ.
Μετά την προσωρινή παραλαβή εκάστου τμήματος του έργου, ο Ανάδοχος ταξινομεί:
α. τα πρωτότυπα σχέδια, τις μακέτες, φιλμ, εγκεκριμένα δοκίμια, ανάτυπα, έγγραφα,
πρωτόκολλα και λοιπά στοιχεία που κρίνονται διατηρητέα και
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β. τα ακατάλληλα και άχρηστα στοιχεία που προορίζονται για καταστροφή.
Τα παραπάνω στοιχεία περιέρχονται στην κυριότητα του Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος έχει το δικαίωμα
να τα χρησιμοποιεί για την εκτύπωση των ιδίων αντικειμένων και των επ’ αυτών
διαφημίσεων, ανεξάρτητα αν ο Ανάδοχος συνεχίζει ή όχι τη δραστηριότητά του στον
εκτυπωτικό τομέα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει το ωράριο εργασίας που θα ακολουθείται για την
εκτέλεση των εργασιών εκτύπωσης συσκευασίας και μεταφοράς των εισιτηρίων, κουπονιών
και καρτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. το
ωράριο εργασίας μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το
δωδεκάωρο. Αντίστοιχη παράταση του καταρχήν προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας μπορεί
να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών και μετά από αίτημα του Ο.Α.Σ.Α. Και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις αυτός που έχει υποβάλει το αίτημα επιμήκυνσης του ωραρίου
εργασίας θα είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί την αποζημίωση του ετέρου των
αντισυμβαλλομένων με το αποδεδειγμένα καταβληθέν κόστος του για υπερωρίες του
εμπλεκόμενου προσωπικού του (και μόνο για αυτό).
4.11. Χρόνος Παράδοσης
Η παράδοση των εκτυπωμένων εισιτηρίων θα ενεργείται τμηματικά κάθε μήνα με τις
αναλογίες που θα καθορισθούν στη σύμβαση, για τους διάφορους τύπους εισιτηρίων. Οι
παραδόσεις θα είναι πολλαπλάσιες του ενός (1) εκατομμυρίου εισιτηρίων περίπου.
Σε έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να εκτυπώνονται και να παραδίδονται στους
συγκοινωνιακούς φορείς εντός 72 ωρών ικανή ποσότητα εισιτηρίων έως 1.000.000 τμχ
Η παράδοση των εκτυπωμένων μηνιαίων και τριμηνιαίων κουπονιών θα ενεργείται
τμηματικά.
4.12. Τόπος Παράδοσης
Με τη φροντίδα, την ευθύνη και με δαπάνες του Αναδόχου, τα εισιτήρια, τα κουπόνια κα οι
κάρτες, έτοιμα και συσκευασμένα, θα παραδίδονται σε αποθηκευτικούς χώρους του
Ο.Α.Σ.Α. και των Συγκοινωνιακών Φορέων στην Αθήνα και σε διευθύνσεις που θα
γνωστοποιούνται έγκαιρα (δηλαδή πριν από την προθεσμία παράδοσης) στον Ανάδοχο.
Για την πραγματοποίηση και απόδειξη της παράδοσης συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης
- παραλαβής, που το υπογράφουν εξουσιοδοτημένα όργανα της Αναδόχου και στη συνέχεια
τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Α. ή των Φορέων. Για την απόδειξη παράδοσης τυχόν
μέρους της όλης τμηματικής παράδοσης θα συντάσσεται προσωρινή απόδειξη παράδοσης
και παραλαβής.
Η μεταφορά στις αποθήκες του Ο.Α.Σ.Α. και των Συγκοινωνιακών Φορέων θα εκτελείται με
κλειστό αυτοκίνητο του Αναδόχου και η ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς των εισιτηρίων
βαρύνει, σε κάθε περίπτωση, τον Ανάδοχο.
5. Παρακολούθηση-παραλαβή εργασιών αναδόχου
Η παράδοση – παραλαβή των εισιτηρίων, κουπονιών και καρτών διακρίνεται σε προσωρινή
και οριστική και πιστοποιείται από Επιτροπές ή άλλα αρμόδια Όργανα του Ο.Α.Σ.Α. με τις
διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω:
5.1. Προσωρινή παράδοση-παραλαβή
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα πραγματοποιείται από την επιτροπή παράδοσης
παραλαβής προϊόντων κομίστρου που, όπως προαναφέρθηκε, συγκροτείται με φροντίδα του
Ο.Α.Σ.Α. από υπαλλήλους αυτού και των Φορέων. Η ίδια Επιτροπή πιστοποιεί και την
καταστροφή των άχρηστων, κακοτυπωμένων κλπ φύλλων καθώς και των εκτυπωτικών
πλακών και των παραγώγων τους που δεν κρίνονται διατηρητέα από τον Ο.Α.Σ.Α..
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Η ποσοτική παραλαβή επιβεβαιώνεται κατά την παράδοση των εισιτηρίων, κουπονιών και
καρτών στους αποθηκευτικούς χώρους του Ο.Α.Σ.Α..
Η Επιτροπή, αφού εξετάσει επισταμένως εάν έχουν εκπληρωθεί οι όροι της σύμβασης ως
προς την ποσότητα, την ποιότητα, συσκευασία, χρόνο παράδοσης, κλπ, αποφασίζει, με
αιτιολογημένη κρίση, την υπό όρους ή χωρίς όρους άρνηση παραλαβής "παρτίδας" ή την
απόρριψή στο σύνολο ή μέρος αυτής.
Η Επιτροπή δύναται να διενεργεί
δειγματοληπτικούς ελέγχους στις υπό παράδοση
συσκευασίες από κάθε κατηγορία τύπου κομίστρου κατά την εξουσιαστική της απόλυτη
κρίση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του να αντικαταστήσει τις ποσότητες των εισιτηρίων,
κουπονιών και καρτών που κρίθηκαν κακέκτυπες κατά τον έλεγχο μέσα σε δέκα (10)
ημέρες, από την απόρριψή τους από την Επιτροπή.
Στην περίπτωση της διαπιστωμένης κακής εκτύπωσης καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση
απόρριψης του έργου, γιατί δεν εκπληρώνει τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης,
τάσσεται στον Ανάδοχο εύλογη προθεσμία προς συμμόρφωσή του διατηρουμένου του
δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από την παρούσα για
την προκληθείσα εκπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος αδιαφορήσει ή
αρνηθεί να συμμορφωθεί και παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που του τάχθηκε, τότε
καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα
σε βάρος του, ο δε Ο.Α.Σ.Α. διατηρεί όλα του τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη
σύμβαση αλλά και από τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α.
Για την πιστοποίηση της προσωρινής παραλαβής και παράδοσης των τυπωμένων εισιτηρίων,
κουπονιών και καρτών συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο στο οποίο καταγράφεται η ποσότητα
που παρελήφθη και βεβαιώνεται ότι το έργο που έχει παραληφθεί είναι σύμφωνο με τους
όρους της διακήρυξης και της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο. Σε περίπτωση
σύνταξης πρωτοκόλλου απόρριψης, η Επιτροπή αναφέρει τους λόγους της απόρριψης.
5.2 Παράδοση-παραλαβή στους αποθηκευτικούς χώρους Ο.Α.Σ.Α. - Φορέων
Η παράδοση-παραλαβή γίνεται στους αποθηκευτικούς χώρους του Ο.Α.Σ.Α. και των φορέων
με δαπάνες του αναδόχου. Κατά την παραλαβή-παράδοση είναι δυνατόν να γίνεται, από
τους υπεύθυνους των παραπάνω αποθηκευτικών χώρων, δειγματοληπτικός έλεγχος και
επιβεβαίωση της ποιότητας και ποσότητάς.
5.3 Οριστική παραλαβή
Η οριστική παράδοση και παραλαβή του έργου γίνεται μετά τον έλεγχο της ακολουθηθείσας
διαδικασίας από το εντεταλμένο προς τούτο τριμελές όργανο του Ο.Α.Σ.Α. .
5.4 Καταστροφή άχρηστων
Όλα τα προκαταρκτικά αντίτυπα εκτύπωσης, καθώς και τα κάθε είδους κακέκτυπα και
αποκόμματα-κοψίδια και εκτυπωτικά στοιχεία που θα προκύψουν κατά την εκτύπωση κλπ,
καταστρέφονται με κόψιμο σε λωρίδες πλάτους έως ενός cm ή με την μέθοδο της
πολτοποίησης , με ευθύνη του αναδόχου και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου
καταστροφής, όπου περιγράφονται τα στοιχεία που καταστράφηκαν και ο τρόπος της
καταστροφής τους. Η Επιτροπή Εποπτείας-Ελέγχου και Ποσοτικής-Ποιοτικής Παραλαβής
δύναται να παρίσταται κατά την κρίση της σε διαδικασίες καταστροφής. Από την
καταστροφή του άχρηστου αυτού υλικού καμιά αξίωση του Αναδόχου για αποζημίωσή δεν
γεννάται.
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6. Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες
Ο διαγωνιζόμενος που επελέγη σαν μειοδότης και δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία
που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν προσκομίζει στην ίδια προθεσμία
τη σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο
κυρώσεις.
Παράλληλα η εγγύηση συμμετοχής την οποία έχει υποβάλει καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ
του Ο.Α.Σ.Α. σαν ποινική ρήτρα ανεξάρτητα από τις περαιτέρω ευθύνες του. Η κατάπτωση
γίνεται με απλή μονομερή δήλωση του Ο.Α.Σ.Α. προς τον εγγυητή και χωρίς να απαιτείται
καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή μεσολάβηση.
Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Α. θα αποδεσμεύεται αυτοδικαίως και
οριστικά από τη ληφθείσα απόφαση ανάδειξης του μειοδότη και την πραγματοποιηθείσα
κατακύρωση και θα είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη προσφορά ή να προβεί σε επανάληψη
του διαγωνισμού, ο δε μειοδότης που δεν προσήλθε προς υπογραφή της σύμβασης θα
ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του Ο.Α.Σ.Α. είτε από τη διαφορά της
τιμής της προσφοράς του και της τιμής προσφοράς άλλου μειοδότη είτε από τη διαφορά
τιμής που θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού που θα γίνει σε βάρος του,
διατηρουμένου παράλληλα του δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να αξιώσει την επανόρθωση κάθε
άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του.
Στα πλαίσια της παραπάνω δυνατότητας του να επιλέξει άλλη προσφορά αν δεν προσέλθει ο
πρώτος ανάδοχος, ο Ο.Α.Σ.Α. με απόφαση του Δ.Σ. του, επιλέγει τον επόμενο μειοδότη από
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τον οποίο έχουν επίσης εφαρμογή τα
προαναφερόμενα.
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ανάδοχος με τη σύμβαση
που θα υπογραφεί, ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α. να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο
β. να εισπράξει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μέρος αυτής λόγω
ποινικής ρήτρας η οποία επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις και με τα εξής κατά
περίπτωση ποσά που συμφωνείται από τώρα ότι είναι δίκαια και εύλογα :
- Δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ για κάθε εισιτήριο, κουπόνι ή κάρτα, κακοτυπωμένα ή εκτός
σειράς, κατηγορίας κλπ, ή διαφορετικής διάστασης που θα βρεθεί στις
παραδιδόμενες ποσότητες.
- Πενήντα (50) ΕΥΡΩ για κάθε συσκευασία που το περιεχόμενο της δεν
ανταποκρίνεται στα στοιχεία που αναγράφονται στην εξωτερική ετικέτα, όπως
περιγράφεται στις προαναφερθείσες προδιαγραφές του έργου (π.χ. εφόσον βρεθεί
εισιτήριο, κουπόνι ή κάρτα εκτός σειράς, κατηγορίας κλπ).
Ειδικά στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί από κοινή Επιτροπή Ο.Α.Σ.Α. –
Αναδόχου:
i. έλλειψη εισιτηρίου, κουπονιού ή κάρτας από έτοιμη προς διάθεση δεσμίδα
ii. ύπαρξη εισιτηρίου, κουπονιού ή κάρτας μεγαλύτερης αξίας από αυτήν που
αναφέρεται στα στοιχεία που αναγράφονται στην εξωτερική ετικέτα, θα
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους μέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000) ΕΥΡΩ.
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- Έξι χιλιάδες (6.000) ΕΥΡΩ για κάθε μέρα καθυστέρησης μέρους κάποιας
τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του Αναδόχου.
- Δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα καθυστέρησης του συνόλου
κάποιας τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του Αναδόχου.
- Μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο
Ο.Α.Σ.Α. λόγω αποδεδειγμένης ευθύνης ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς του
αναδόχου ή του προσωπικού του από κακή διαχείριση του χαρτιού ή ενδιαμέσων
προϊόντων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κυκλοφορία πλαστών εισιτηρίων,
κουπονιών ή καρτών.
γ. να ζητήσει επί πλέον τη δίωξη του αναδόχου ή του προσωπικού του για κάθε αξιόποινη
πράξη τους καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του.
Πέρα από τις παραπάνω κυρώσεις αν σε οποιαδήποτε φάση διαπιστωθούν παραβάσεις
που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος ή
διαπιστωθεί ότι οι εργασίες του δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της σύμβασης και
της παρούσας διακήρυξης ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να επιβάλλει και άλλες ποινές ανάλογες
με τη βαρύτητα των παραβάσεων ή να τον κηρύξει έκπτωτο οπότε εκπίπτει και η εγγύηση
καλής εκτέλεσης του έργου ή παρακρατείται ένα μέρος της με απλή δήλωση προς τον
εγγυητή χωρίς να απαιτείται δικαστική ή εξώδικη ενέργεια.
Για την διευκρίνιση των παραπάνω και πέρα από την εγγύηση πρέπει να σημειωθεί ότι για
κάθε εισιτήριο, κουπόνι ή κάρτα που θα λείπει ή θα είναι κακοτυπωμένο, θα επιστρέφεται
και θα αντικαθίσταται από τον ανάδοχο ολόκληρο το δέμα. Κακοτυπωμένο χαρακτηρίζεται,
εκτός από τις περιπτώσεις αναμφισβήτητης κακής εκτύπωσης και στις περιπτώσεις που δεν
ανταποκρίνεται στις ακριβείς διαστάσεις ή τις ανοχές ή τις άλλες κατασκευαστικές
λεπτομέρειες που αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή της παρούσας διακήρυξης.
Πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ζημιά, που εξ' αιτίας του αναδόχου θα προκύψει για τον
Ο.Α.Σ.Α., δεν αποκλείεται αφού πέρα από την έκπτωση του και την κατάπτωση του ποσού
της εγγύησης, ο Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να αξιώσει την επανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής
ζημίας του με βάση τη διακήρυξη, τη σύμβαση, και τις εφαρμοστέες στην έννομη σχέση
νομικές διατάξεις.
Αν μετά την εισαγωγή των εισιτηρίων, κουπονιών & καρτών στις αποθήκες του Ο.Α.Σ.Α. ή σε
μεταγενέστερο στάδιο διαχείρισής τους, διαπιστωθεί ότι μέσα στις συσκευασίες που
παραδόθηκαν από τον Ανάδοχο έχουν εγκλειστεί κακέκτυπα, με λανθασμένη συσκευασία
κλπ και τα οποία δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθούν, επέρχονται οι συνέπειες που
προβλέπονται παραπάνω. Αξίωση για επί πλέον αποζημίωση του Ο.Α.Σ.Α. κατά τις κείμενες
διατάξεις δεν αποκλείεται.
Σε κάθε περίπτωση και προς διευκρίνιση του ευλόγου όλων των παραπάνω κυρώσεων
επισημαίνεται ότι ο Ο.Α.Σ.Α., δεν προτίθεται να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές
ρήτρες σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ζημία του Ο.Α.Σ.Α. ή σε περιπτώσεις
μεμονωμένων προβλημάτων, αλλά μόνο σε περιπτώσεις εμφανούς και σημαντικής ζημίας
του Οργανισμού και σε περιπτώσεις που είναι προφανές ότι η διαπίστωση ενός μεμονωμένου
προβλήματος συνεπάγεται την πολλαπλή εμφάνιση του ίδιου προβλήματος.
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