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ΘΕΜΑ   Προκήρυξη 15/2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση 
υπηρεσιών «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή 
«Έξυπνων Εισιτηρίων» - «Πολλαπλών», που Απαιτούνται κατά τη 

Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)»  
  
 

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί και αφορούν την 

Προκήρυξη 15/2017 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση 
υπηρεσιών «Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων 

Εισιτηρίων» - «Πολλαπλών», που Απαιτούνται κατά τη Λειτουργία του Αυτόματου 
Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» σας γνωρίζουμε ότι:  

 

Ερωτήματα  

1. 2.2.9.2.: Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν, στην περίπτωση που ο συμμετέχων 
Οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες των υπεργολάβων που θα 
χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της προμήθειας ως προς την εμπειρία, 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, οι υπεργολάβοι του πρέπει να διαθέτουν οι ίδιοι και τα 
πρότυπα διασφάλισης του άρθρου 2.2.7., δηλαδή τα ISO, ή αρκεί ότι τα διαθέτει ο 
συμμετέχων οικονομικός φορέας.  

 
 
2. 2.2.9.2. Στην ανωτέρω περίπτωση οι τρίτοι υπεργολάβοι πρέπει, πέραν του εντύπου 

ΕΕΕΣ, να καταθέσουν με το φάκελο υποβολής της προσφοράς του Οικονομικού 
φορέα και τα δικαιολογητικά του 2.2.9.2. Β1 ή μόνο αν τα ζητήσει αργότερα και 



ειδικά η Αναθέτουσα Αρχή και σε κάθε περίπτωση με την πρόσκληση υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Οικονομικό φορέα?  

 
 
3. Τα Αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.9.2. Β1, Β2, Β3 και Β6 κατατίθενται στο 

φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς ή μόνο αν 
τα ζητήσει αργότερα και ειδικά η Αναθέτουσα Αρχή και σε κάθε περίπτωση με την 
πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης?  

 
 
4. Τα Αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.9.2. Β4, Β5 και Β.7. κατατίθενται στο φάκελο 

της Τεχνικής Προσφοράς με την υποβολή της προσφοράς?  
 
 
5. Στο ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 3.2. 

παρ. (iii) «Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά του «Πολλαπλού» » της Διακήρυξής σας 
αναφέρεται ότι «το σύνολο των λειτουργιών πρέπει να συμμορφώνεται με τη χρήση 
NXP Mifare Ultralight EV1 MFOUL21».  

 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν απαιτείται κατά το στάδιο της προσφοράς να κατατεθεί 
βεβαίωση προμήθειας από την NXP.  
 
Απαντήσεις 
 

1. Σύμφωνα με τη παρ. 2.2.7 της διακήρυξης, ο ανάδοχος / οικονομικό φορέας 
πρέπει να διαθέτει τις πιστοποιήσεις των σημείων (i) έως (iv) αυτής. Οι 
πιστοποιήσεις αυτές δεν απαιτούνται από τρίτους υπεργολάβους ή από τρίτους 
φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται οικονομικός φορέας. 
 

2. Σύμφωνα με την παρ. 2.4.3. της διακήρυξης: 
 
«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) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης». 
και(γ) τεχνική προσφορά η οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα VI 
«Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακας Συμμόρφωσης» της Διακήρυξης 

  
Σύμφωνα με την παρ. 3.2. της διακήρυξης: 
 
«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.»  
 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1. «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 2.2.9.2, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας». 

  
Ως εκ’ τούτου, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2. 

Β1 στο φάκελο υποβολή προσφοράς. 
 

3. Ομοίως με το σημείο 2. 
 

4. Ομοίως με το σημείο 2. 
 

5. Δεν απαιτείται με την κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό η 
κατάθεση βεβαίωσης  προμήθειας από την NXP.  
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