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(ΑΣΣΚ) 
 
 
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) έχοντας ως στόχο την βελτίωση της 
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, καθώς επίσης και 
ενίσχυση των εσόδων του, έχει εγκαταστήσει ένα ενιαίο Αυτόματο Σύστημα  Συλλογής 
Κομίστρου (ΑΣΣΚ), σε όλους τους τύπους των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας 
ΟΑΣΑ. 
 
Η παρούσα διακήρυξη αφορά την προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό τη μορφή 
«έξυπνων καρτών». 
 
Με σκοπό την αρτιότερη δυνατή σύνταξη της Διακήρυξης, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
να παραλάβουν από τα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, 10602 - Αθήνα, κα Β. 
Καραπιστόλη) ή από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ www.oasa.gr, το σχέδιο των προδιαγραφών 
το οποίο έχει συντάξει ο Οργανισμός, προκειμένου να διατυπώσουν εγγράφως τις 
παρατηρήσεις τους. 
 
Παρακαλούμε όπως τα σχόλια υποβληθούν στον ΟΑΣΑ με επιστολή (Μετσόβου 15, 106 82 
Αθήνα),  Fax (210 82 12 219) ή Ε-mail (oasa@oasa.gr), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21 
Αυγούστου. Τα σχόλια θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν από τον ΟΑΣΑ, προκειμένου 
να ενσωματωθούν στη σχετική Διακήρυξη, με  στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
υποψηφίων στο επερχόμενο διαγωνισμό. 
 
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα περιορισθεί στην υποβολή 
σχολίων - παρατηρήσεων και ότι κατά κανένα τρόπο δεν αποτελεί διαδικασία επιλογής ή 
πρόκρισης οποιουδήποτε προμηθευτή για τον επικείμενο διαγωνισμό. 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο.Α.Σ.Α. 

Ιωάννης Σκουμπούρης 
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1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 
 
Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών κατασκευής μέσων 
προϊόντων κομίστρου με τη μορφή «έξυπνων καρτών», με σκοπό την αξιοποίησή 
τους στο ΑΣΣΚ του ΟΑΣΑ. 
 
Οι τύποι των μέσων προϊόντων κομίστρου («έξυπνων καρτών») είναι οι ακόλουθοι:    
 

i. «Πολλαπλό»: «Έξυπνη κάρτα» μνήμης (χωρίς μικροεπεξεργαστή), 
επαναφορτιζόμενη (reloadable), με δυνατότητα χρήσης χωρίς επαφή 
(Contactless Smart Card - SC). Κατά την έκδοση ή την επαναφόρτιση αυτής, 
θα αποθηκεύεται το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή του προϊόντος κομίστρου που υλοποιεί. 
 

ii. «Κάρτα»: «Έξυπνη κάρτα» με μικροεπεξεργαστή, επαναφορτιζόμενη 
(reloadable), με δυνατότητα χρήσης χωρίς επαφή (Contactless Smart Card - 
SC), η οποία θα μπορεί  να υλοποιεί οποιονδήποτε συνδυασμό προϊόντων 
κομίστρου, επιλεγεί από  τον ΟΑΣΑ. 

 
Τα προϊόντα  κομίστρου που υλοποιούνται στο ΑΣΣΚ με τη χρήση των υπό 
προμήθεια «έξυπνων καρτών» ορίζει ο ΟΑΣΑ. Ο ΟΑΣΑ μπορεί επίσης να αλλάζει 
οποιαδήποτε στιγμή τα προϊόντα κομίστρου που υλοποιούνται στο ΑΣΣΚ. 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή και παράδοση στον ΟΑΣΑ: 
 

i. 2.000.000 «καρτών» με πρόβλεψη εξ’ αρχής για επέκταση κατά 50%. 
 

ii. 25.000.000 ± 10% «πολλαπλών» σε μορφή ρολών και μεμονωμένων με 
πρόβλεψη εξ’ αρχής για επέκταση κατά 50%. 

 

2. Χρήση των Μέσων Προϊόντων Κομίστρου στο ΑΣΣΚ  
 
Το ΑΣΣΚ αποτελεί ένα ενιαίο από λειτουργικής άποψης σύστημα συλλογής 
κομίστρου για όλους τους τύπους των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας 
ΟΑΣΑ.  
 
Οι  «έξυπνες κάρτες» που θα κατασκευαστούν και θα παραδοθούν στο ΟΑΣΑ, θα 
πρέπει να λειτουργούν στον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό του ΑΣΣΚ. Για το 
σκοπό αυτό: 
 

i. Ο ΟΑΣΑ διαθέτει δείγματα όλων των τύπων «έξυπνων καρτών» και  είναι 
δυνατή η επίδειξή τους σε κάθε υποψήφιο. 
 

ii. Σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί από τον ΟΑΣΑ, ο Τεχνικός Πάροχος 
του ΑΣΣΚ (ΤΠΑΣΣΚ) θα παράσχει πρόσθετες πληροφορίες στους 
υποψηφίους αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ήδη 
εγκατεστημένου εξοπλισμού του ΑΣΣΚ. Το σύνολο του υλικού θα 
επικοινωνηθεί σε όλους τους υποψηφίους. 
 

iii. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν, στο πλαίσιο της προσφοράς τους, 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των 
λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του ήδη εγκατεστημένου 
εξοπλισμού του ΑΣΣΚ και είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη λειτουργία των 
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«έξυπνων καρτών» που θα κατασκευάσουν και θα παραδώσουν, στον ήδη 
εγκατεστημένο εξοπλισμό του ΑΣΣΚ. 

3. Γενικές  Προδιαγραφές «Έξυπνων Καρτών»  
 
Οι «έξυπνες κάρτες» θα έχουν τη δυνατότητα: 
 

i. Να αποθηκεύουν το σύνολο των  δεδομένων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των προϊόντων κομίστρου που θα επιλέγει ο ΟΑΣΑ. 
 

ii. Να ενημερώνονται σε οποιαδήποτε αλλαγή κατάστασης κατά την υλοποίηση 
των προϊόντων κομίστρου (πχ. έκδοση, φόρτιση, επικύρωση, είσοδο και 
έξοδο σε πύλες, κλπ.). 

 
i. Επαναφόρτισης. 

 
ii. Αλλαγής προϊόντος κομίστρου (π.χ. μία «έξυπνη κάρτα» που υλοποιεί ένα 

εβδομαδιαίο εισιτήριο, κατά την επαναφόρτιση της θα μπορεί να υλοποιεί ένα 
εισιτήριο 3 ημερών ή 1 μήνα, κλπ.).  Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της 
αξίας θα μπορεί (κατ’ επιλογή του ΟΑΣΑ): 
 

 να μεταφέρεται στο νέο προϊόν. 

 να εκπίπτει από το κόστος αγοράς του νέου προϊόντος. 

 να χάνεται / να αποτιμάται σε κάποια ανταλλακτική αξία. 
 

iii. Να υλοποιούν περισσότερα του ενός προϊόντα κομίστρου. 
 
Ειδικότερα, οι «κάρτες», θα έχουν τη δυνατότητα: 

 
i. Να υλοποιούν περισσότερα του ενός προϊόντα κομίστρου ταυτόχρονα. 

 
ii. Να υλοποιούν πρόσθετες υπηρεσίες που θα αποφασίζει ο ΟΑΣΑ, πέραν των 

προϊόντων κομίστρου (πχ. θα μπορούν να περιέχουν αποθηκευμένη αξία που 
να χρησιμοποιείται για την πληρωμή parking στους σταθμούς του METRO, 
για την εφαρμογή εκπτωτικών προσφορών, κλπ.). 

  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το σύνολο του λογισμικού και του εξοπλισμού που 
απαιτείται για την κατασκευή των «έξυπνων καρτών». 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την διασφάλιση της «συμβατότητας» των 
«έξυπνων καρτών» με το υφιστάμενο σύστημα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 
ετών. 
 

3.1. Γενικά Χαρακτηριστικά της «Κάρτας»  
 
Αναλυτικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών και φυσικών χαρακτηριστικών της 
«κάρτας» περιλαμβάνονται στο Μέρος Β της παρούσας. 
 
Ο χρόνος διατήρησης των φυσικών και ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών της «κάρτας»  
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. 

 
3.1.1. Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά της «Κάρτας» 
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i. «Έξυπνη κάρτα» με μικροεπεξεργαστή, επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα 
χρήσης χωρίς επαφή (Contactless Smart Card - SC), η οποία θα 
συμμορφώνεται με τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα:  

 ISO/IEC 14443 1,2,3,4, μέρη 2 – 4 

 ISO 7816 1,2,3,4 

 
ii. H Λειτουργία του chip θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον τύπο 

MifareDesfireEV1 4kByte, 7ByteUID. 

 
3.1.2. Φυσικά Χαρακτηριστικά της «Κάρτας» 

 
i. Η «κάρτα» θα είναι πλαστική (PVC, PC), υψηλής αντοχής 

 
ii. Η εξωτερική επιφάνεια της κάρτας θα επιτρέπει την ανεξίτηλη εκτύπωση 

οποιονδήποτε στοιχείων επιλέξει ο ΟΑΣΑ 

 
3.2. Γενικά Χαρακτηριστικά «Πολλαπλού»  
 
Αναλυτικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών και φυσικών χαρακτηριστικών της 
«κάρτας» περιλαμβάνονται στο Μέρος Β της παρούσας. 
 
Ο χρόνος διατήρησης των φυσικών και ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών του 
«πολλαπλού» θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος.  

 
3.2.1. Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά της «Πολλαπλού» 
 

i. «Έξυπνη κάρτα» μνήμης (χωρίς μικροεπεξεργαστή), επαναφορτιζόμενη 
(Reloadable), με δυνατότητα χρήσης χωρίς επαφή (Contactless Smart Card - 
SC), η οποία θα συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 14443, 
1,2,3,4, μέρη 1 και 2. 
 

ii. Η συχνότητα λειτουργίας του θα πρέπει να είναι στα 13.56 MHz, ενώ ο 
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  106 
Kbits/Second. 

 
iii. Το σύνολο των λειτουργιών πρέπει να συμμορφώνεται με τη χρήση NXP 

Mifare Ultralight EV1 MF0UL21.  

 
3.2.2. Φυσικά Χαρακτηριστικά της «Πολλαπλού» 

 
i. H «έξυπνη κάρτα» θα πρέπει να φέρει ειδικό επίστρωμα για θερμική 

εκτύπωση, οποιονδήποτε στοιχείων επιλέξει ο ΟΑΣΑ 
 

ii. Η «έξυπνη κάρτα» θα μπορεί να διατίθεται στις ακόλουθες μορφές: 

 Απλό (single) 

 Ρολό (Rolls Stack) 
 

3.3. Δείγματα «Έξυπνων Καρτών»  
  

i. Οι υποψήφιοι θα πρέπει στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας να 
κατασκευάσουν και να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους είκοσι (20) 
δείγματα «έξυπνων καρτών» ως εξής: 

 Δέκα (10) «κάρτες». 

 Δέκα (10) «πολλαπλά». 
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ii. Τα ηλεκτρονικά και φυσικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων που θα 

παραδώσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ίδια με αυτά των τελικών 
προϊόντων. 
 

iii. Τα δείγματα που θα παραδώσουν οι υποψήφιοι θα συνοδεύονται επί ποινή 
αποκλεισμού από το σύνολο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης που 
απαιτούνται για το τελικό προϊόν στο πλαίσιο του Μέρους Α και Μέρους Β της 
παρούσας διακήρυξης. 
 

iv. Τα δείγματα που θα παραδοθούν από τους υποψηφίους, θα δοκιμαστούν 
από τον ΟΑΣΑ - παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των 
υποψηφίων - στον ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό του ΑΣΣΚ και θα πρέπει 
επί ποινή αποκλεισμού να είναι πλήρως λειτουργικά. 

 
v. Ο ανάδοχος, θα πρέπει πριν από την έναρξη της παραγωγής της πρώτης 

παρτίδας κάθε τύπου προϊόντος κομίστρου («πολλαπλό», «κάρτα»), να 
παραδώσει επιπλέον είκοσι (20) «έξυπνες κάρτες» “test” ως υλικό 
τεκμηρίωσης, ως εξής: 

 Δέκα (10) «κάρτες». 

 Δέκα (10) «πολλαπλά». 

 

4. Αρχικοποίηση (Initialization) των «Καρτών» 
 
Η διαδικασία αρχικοποίησης αφορά: 

 Την αρχικοποίηση της «δομής» της εφαρμογής του ΟΑΣΑ στην κάρτα. 

 Την αρχικοποίηση των «κλειδιών» αυθεντικοποίησης της κάρτας και της 
εφαρμογής. 

 
Κατά τη διαδικασία αρχικοποίησης: 

 
 Το σύστημα του ΟΑΣΑ, θα αποστέλλει μήνυμα αρχικοποίησης στον 

κατασκευαστή και ο κατασκευαστής θα αρχικοποιεί την «κάρτα» 
επιστρέφοντας στο σύστημα του ΟΑΣΑ τα αποτελέσματα μέσω αρχείου 
ελέγχου (audit file). 

 
 Θα αποστέλλονται από τον ΟΑΣΑ, ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία και την 

αρίθμηση των προς αρχικοποίηση «καρτών». Η αρίθμηση θα  πρέπει να είναι 
διαδοχική. Εάν κατά τη διαδικασία παραγωγής, μία αριθμημένη «κάρτα» 
απορριφθεί κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου, αυτή θα πρέπει να 
αρχικοποιείται και να αντικαθίσταται με νέα κάρτα με την ίδια αρίθμηση. 

 
 Τα «κλειδιά» αυθεντικότητας  των  «έξυπνων καρτών» θα αρχικοποιούνται  με 

τιμές που θα δίνονται από τον ΟΑΣΑ με τη χρήση καρτών SAM. Η διαχείριση 
των «κλειδιών» θα πραγματοποιείται με τη χρήση καρτών SAM που θα 
παρέχονται από τον ΟΑΣΑ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν 
αναλυτικό σχέδιο ασφαλείας για τη διαχείριση των «κλειδιών». 

 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες αρχικοποίησης των «καρτών» 
πριν την παράδοσή τους.  
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Οι διαδικασίες αρχικοποίησης θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο στις 
εγκαταστάσεις του αναδόχου και για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι οφείλουν να 
προσκομίσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 
 
Για τη ρύθμιση ζητημάτων μεταφοράς, χρήσης και διαχείρισης δεδομένων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αρχικοποίησης, θα ενσωματωθεί στην σύμβαση μεταξύ 
ΟΑΣΑ και αναδόχου σχετικό «Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας». 
 
Αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τη διαδικασία αρχικοποίησης, θα 
γνωστοποιηθούν στον ανάδοχο. 

 

5. Τεχνική Επάρκεια Αναδόχου 
 

5.1. Γενικές Απαιτήσεις 
 
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αφορούν κατασκευή «έξυπνων καρτών» και οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν εμπειρία στην κατασκευή τους. 
 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: 
 
(α)  Να έχουν παραδώσει τουλάχιστον ένα (1) εκ. «έξυπνες κάρτες» στις οποίες 

να περιλαμβάνονται όλα τα υπό ανάθεση μέσα προϊόντων κομίστρου όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος Α, παρ. 1, της παρούσας («Πολλαπλό», 
«Κάρτα»). 

 
(β)  Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εργασίες αρχικοποίησης «καρτών», στο 

πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων συμβάσεων κατασκευής «έξυπνων 
καρτών». 

 
Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας τους θα πρέπει να προσκομίσουν: 

 
i. Κατάλογο έργων κατασκευής «έξυπνων καρτών» που έχουν 

ολοκληρώσεις επιτυχώς (η εκτελούν) κατά την τελευταία με πενταετία. 
 

ii. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών από τις Αναθέτουσες Αρχές για τα 
έργα του καταλόγου. 
 

iii. Βεβαιώσεις από τις Αναθέτουσες Αρχές από τις οποίες να προκύπτουν τα 
σημεία (α) και (β) της παρ. 5.1. «Γενικές Απαιτήσεις». 
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5.2. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης με Διεθνή Πρότυπα 

 
Ο ανάδοχος θα  πρέπει να διαθέτει: 

 
i. Πιστοποίηση ISO 9001 σε ισχύ. Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιημένου 

κατά ISO 9001 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να καλύπτει το 
αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών.  

ii. Πιστοποίηση ISO 14001 ή EMAS σε ισχύ. 
iii. Πιστοποίηση ISO 18001 σε ισχύ. 
iv. Πιστοποίηση ISO 27001 σε ισχύ. 
v. Πιστοποίηση ISO 22301 σε ισχύ. 
vi. Πιστοποίηση ISO 11770 σε ισχύ. 

 
Το σύνολο των παραπάνω πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη προσφορά τους αντίγραφα 
των παραπάνω πιστοποιητικών σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς. 
 
Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι το σύνολο 
των παραπάνω πιστοποιητικών θα βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης με τον ΟΑΣΑ. 
 
Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας να 
αιτηθεί από τους Φορείς Πιστοποίησης, την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των 
πιστοποιητικών που θα προσκομιστούν από όλους τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς επίσης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
της σύμβασης. 

 
5.3. Απαιτήσεις ως προς την Λειτουργία των Εγκαταστάσεων 
Παραγωγής 
 
Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησης των παραπάνω ο ανάδοχος θα 
πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό, εγκαταστάσεις παραγωγής 
και αποθήκευσης, καθώς επίσης και το αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου τεχνικό 
και διοικητικό προσωπικό.  
 
Για την τεκμηρίωση των παραπάνω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν: 

 
i. Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου (ΣΥΕ) το οποίο κατ’ ελάχιστον θα 

περιλαμβάνει: 
 

 Σχέδιο Οργάνωσης & Διοίκησης του Έργου (ΣΥΕ) 
 

 Ανάλυση Διακινδύνευσης του Έργου (Risk Assessment) 
 

 Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων του Έργου (Risk Management) 
 

 Διαδικασίες Διοίκησης Αλλαγών του Έργου (Change Management) 
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 Διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Control) / διασφάλισης και 
ελέγχου των ποιοτικών χαρακτηριστικών για κάθε παρτίδα 
παραγωγής «έξυπνων καρτών». 

 

 Διαδικασίες Παρακολούθησης του Έργου. Ο ανάδοχος θα τηρεί 
«Αρχείο Παρακολούθησης του Έργου», στο οποίο θα καταγράφονται 
κατ’ ελάχιστον τα προβλήματα και οι αστοχίες κατά διαδικασία 
υλοποίησης της σύμβασης και οι διορθωτικές ενέργειες / μέτρα που 
ελήφθησαν από τον ανάδοχο για την εξάλειψή τους. 

 
 Διαδικασίες Επικοινωνίας με τον ΟΑΣΑ και το σύνολο των 

εμπλεκομένων μερών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου. Ο 
ανάδοχος θα ενημερώνει τακτικά την αρμόδια τον ΟΑΣΑ σχετικά με 
την  πορεία εκτέλεσης του έργου και θα προτείνει μέτρα που θα 
μπορούσε να λάβει ο ΟΑΣΑ για τη βελτίωση της υλοποίησής  του.  
 

 Αναλυτική κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού των 
εγκαταστάσεων παραγωγής που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
την υλοποίηση του έργου, από την οποία να τεκμηριώνεται η 
δυνατότητα παραγωγής «έξυπνων καρτών» σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές τις παρούσας διακήρυξης. 

 
ii. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι: 

 

 Αποδέχεται ανά πάσα στιγμή - κατόπιν συνεννόησης ή και 
απροειδοποίητα - τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκαταστάσεων 
παραγωγής των «έξυπνων καρτών» από στελέχη του ΟΑΣΑ ή από 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εξουσιοδοτημένο από τον ΟΑΣΑ για το 
σκοπό αυτό (Third Party Audit), τόσο κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης 
που θα υπογραφεί  με τον ΟΑΣΑ. 
 

 Εγγυάται τον ανεμπόδιστο και διαρκή έλεγχο και την εποπτεία των 
εγκαταστάσεών του, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της σύμβασης με τον ΟΑΣΑ. 

 

 Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης του ελέγχου των 
εγκαταστάσεων παραγωγής των «έξυπνων καρτών», σε γραφείο 
ελέγχου. 

 
iii. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση των 

τεχνικών και λοιπών απαιτήσεων υλοποίησης του έργου και διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα μέσα για την εκτέλεσή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους 
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 

iv. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου 
για κάθε ζημία που ήθελε προκληθεί στον ΟΑΣΑ από σχετική αμέλειά του στο 
πλαίσιο της υλοποίησης της μεταξύ τους σύμβασης. 

 
iv. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 
 Όλες οι εργασίες παραγωγής των «έξυπνων καρτών» στο πλαίσιο της 

υπό ανάθεση σύμβασης θα εκτελεσθούν στις εγκαταστάσεις τους. 
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 Στοιχεία ταυτοποίησης των εγκαταστάσεων παραγωγής των «έξυπνων 
καρτών» στο πλαίσιο της υπό ανάθεση σύμβασης. 

6. Σχεδιασμός των «Έξυπνων Καρτών» 
 
Ο σχεδιασμός των «έξυπνων καρτών» θα καθοριστεί από τον ΟΑΣΑ.  
 
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο Μέρος Β της παρούσας 
προκήρυξης. 
 

6.1. Σχεδιασμός «Μακέτας» 
 

Ο σχεδιασμός της «μακέτας»: 

 Θα πραγματοποιείται από τον ΟΑΣΑ και η «μακέτα» θα παραδίδεται από τον 
ΟΑΣΑ στον ανάδοχο. 

 Δεν αποτελεί μέρος των υπό ανάθεση υπηρεσιών, δεν σχετίζεται με τις υπό 
ανάθεση υπηρεσίες και ο ανάδοχος δεν δύναται να δημιουργήσει καμία 
αξίωση επ’ αυτής. 

 
Ο ΟΑΣΑ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της «μακέτας» 
των «έξυπνων καρτών». 
 
Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της «μακέτας» των «έξυπνων καρτών».  
 
Σε περίπτωση τροποποίησης, η πρόσθετη δαπάνη θα βαρύνει τον ΟΑΣΑ, όμως σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ πλέον ΦΠΑ 
και δεν αξιολογείται κατά την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων. 

 

6.2. Εκτύπωση «Κάρτας»  
 
Διάταξη Εκτύπωσης: 
 
Η διάταξη εκτύπωσης αποτυπώνεται στην εικόνα Α1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα  Α1. Υπόδειγμα σχεδίου α & β πλευράς 
«κάρτας» 
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Εκτύπωση: 
 
Σε κάθε «κάρτα θα εκτυπώνεται ο μοναδικός σειριακός αριθμός με τεχνολογία 
laser. Η αρίθμηση κάθε «κάρτας» πρέπει να είναι μοναδική. Η τεχνική που θα 
χρησιμοποιείται για την εκτύπωση πρέπει να είναι μη-αγώγιμη, μη μαγνητική και να 
μην χρησιμοποιείται λιπαντικός εξοπλισμός.  Το τυπωμένο σχέδιο και οι χρωματισμοί 
της μακέτας της «έξυπνης κάρτας» δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται, υπό κανονικές 
συνθήκες χρήσης 

 
Ποιότητα: 
 
Οι υπό προμήθεια «έξυπνες κάρτες» δεν θα έχουν εκτυπωτικά λάθη  και θα πρέπει 
να έχουν ίδια σκίαση και φως. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στην επιφάνεια λευκές 
κηλίδες. Η έγχρωμη εκτύπωση θα πρέπει να είναι ακριβής και δεν θα πρέπει να 
υπάρχει επικάλυψη χρωμάτων. 
 
Χρήση Χρωμάτων: 

 
Η μακέτα των «έξυπνων καρτών» θα προβλέπει και στις δύο πλευρές τη χρήση 
τετραχρωμίας  και θα αποτελείται από συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα. 
 

6.3. Εκτύπωση «Πολλαπλού»  
 
Διάταξη Εκτύπωσης 

 
Η διάταξη εκτύπωσης αποτυπώνεται στην εικόνα Α2. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα Α2: Υφιστάμενο σχέδιο 
«πολλαπλού» 

ΑΔΑ: Ω60Υ46ΨΧΕ3-Θ03



 

14 
 

Εκτύπωση 
 
Η τεχνική που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση πρέπει να είναι μη-αγώγιμη, μη 
μαγνητική και να μην χρησιμοποιείται λιπαντικός εξοπλισμός.  Το τυπωμένο σχέδιο 
και οι χρωματισμοί της μακέτας του «πολλαπλού» δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται, 
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. 
  
Ποιότητα  
 
Τα υπό προμήθεια «πολλαπλά» δεν θα έχουν εκτυπωτικά λάθη. 
 
Χρήση χρωμάτων  
 
Η μακέτα των «πολλαπλών» θα προβλέπει και στις δύο πλευρές τη χρήση 
τετραχρωμίας  και θα αποτελείται από συνεχές (επαναλαμβανόμενο) θέμα.  
 
«Πολλαπλά» Μεμονωμένου Τύπου 
 
Για τις ποσότητες «πολλαπλών» μεμονωμένου τύπου, θα πρέπει να εκτυπωθούν οι 
σειριακοί αριθμοί των chip (CSN) στην επιφάνεια της κάρτας. Τα αρχεία των 
σειριακών αριθμήσεων, η θέση εκτύπωσης και η επιθυμητή γραμματοσειρά θα 
καθοριστούν από τον ΟΑΣΑ. 
 
 

 
Εικόνα Α3: Δείγμα εκτύπωσης μεμονωμένων «πολλαπλών» 

 
 
 
 
 

7. Παράδοση Τελικών Προϊόντων 
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7.1. Γενικά Στοιχεία 
 
Η παράδοση των «καρτών» θα πραγματοποιείται τμηματικά, βάσει των αναγκών του 
ΟΑΣΑ. Η κάθε παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την 
παραγγελία. 

 
Η πρώτη τμηματική παράδοση θα αφορά 200.000 έως 300.000 «κάρτες» και θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Οι παραδόσεις των ρολών «πολλαπλών» θα πραγματοποιούνται τμηματικά βάσει 
των αναγκών του ΟΑΣΑ. Η κάθε παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 30 
ημερών από την παραγγελία. 
 
Η πρώτη τμηματική παράδοση θα αφορά 10.000 ρολά «πολλαπλών» και θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Οι παραδόσεις των μεμονωμένων  «πολλαπλών»  θα πραγματοποιούνται 
τμηματικά βάσει των αναγκών του ΟΑΣΑ. Η κάθε παράδοση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την παραγγελία. 
 
Η πρώτη τμηματική παράδοση θα αφορά 100.000 μεμονωμένα «πολλαπλά» και θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Κατά την παραλαβή – παράδοση, η αρμόδια επιτροπή του ΟΑΣΑ δύναται να 
διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των 
παραληφθέντων προϊόντων με τις προδιαγραφές. 

 
7.2. Χρόνος Παράδοσης - Τμηματικές Παραδόσεις 
  
Με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, οι έξυπνες κάρτες» έτοιμες και 
συσκευασμένες, θα παραδίδονται σε αποθηκευτικούς χώρους εντός Αθηνών, που θα 
υποδεικνύει ο ΟΑΣΑ και θα γνωστοποιούνται στον ανάδοχο τουλάχιστον 5 ημέρες 
νωρίτερα. 
 
Η μεταφορά στις αποθήκες του ΟΑΣΑ θα εκτελείται με ευθύνη του αναδόχου. 
 
Η ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου 
τον ανάδοχο. 
 

7.3. Πιστοποίηση Παράδοσης - Παραλαβής 
 
Η παραλαβή των «έξυπνων καρτών» θα  πραγματοποιείται από  αρμόδια Επιτροπή 
του ΟΑΣΑ, η οποία θα πιστοποιεί  την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και θα 
προβαίνει στην παραλαβή της κάθε παρτίδας «έξυπνων καρτών». 

  
Για την πιστοποίηση της προσωρινής παραλαβής και παράδοσης των «έξυπνων 
καρτών», θα συντάσσεται πρωτόκολλο στο οποίο θα καταγράφεται η ποσότητα που 
παρελήφθη και θα βεβαιώνεται ότι το τελικό προϊόν που έχει παραληφθεί 
συμμορφώνεται 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. 
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Κατά την παραλαβή – παράδοση, η αρμόδια επιτροπή του ΟΑΣΑ δύναται να 
διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των 
παραληφθέντων προϊόντων με τις προδιαγραφές. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τις ποσότητες των «έξυπνων καρτών», 
που κρίθηκαν μη συμμορφούμενες με τις προδιαγραφές κατά τον έλεγχο. Στην 
περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται στον ανάδοχο και θα αντικαθίσταται από αυτόν, το 
σύνολο του περιεχομένου της συσκευασίας. Το κόστος της αντικατάστασης βαραίνει 
εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 
Στην περίπτωση της διαπιστωμένης κακής κατασκευής καθώς επίσης και σε κάθε 
περίπτωση απόρριψης του υπό παράδοση προϊόντος, λόγω μη συμμόρφωσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης, δίδεται στον ανάδοχο εύλογη 
προθεσμία διασφάλισης της συμμόρφωσης, διατηρουμένου του δικαιώματος του 
ΟΑΣΑ να επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από την παρούσα για την 
εκπρόθεσμη ολοκλήρωση της παράδοσης.  
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου εντός της προθεσμίας, τότε 
καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και ενεργοποιείται 
η  συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα σε βάρος του. 
 
Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
παράδοσης οποιασδήποτε παρτίδας «έξυπνων καρτών», θα είναι υποχρεωμένος να 
αντικαθιστά οποιοδήποτε ελαττωματική «έξυπνη κάρτα» πιθανόν εντοπιστεί. 
 

8. Απαιτήσεις Συσκευασίας «Έξυπνων Καρτών» 
 
8.1. Απαιτήσεις Συσκευασίας «Κάρτας»  
 
Οι «κάρτες» θα παραδίδονται σε χώρους που θα υποδεικνύει ο ΟΑΣΑ. 

  
Οι δαπάνες συσκευασίας και μεταφοράς των «έξυπνων καρτών» βαρύνουν 
εξολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 
Οι «κάρτες» θα πρέπει να είναι συσκευασμένες σε κατάλληλα κιβώτια ικανής 
αντοχής, ώστε να προστατεύονται πλήρως τα φυσικά χαρακτηριστικά τους από τις 
μετακινήσεις τους ή από εξωτερικές συνθήκες (πχ. υγρασία).  

 
Σε κάθε κιβώτιο θα τοποθετούνται από 100 έως 300 τεμάχια «καρτών»  σε 
αύξουσα αρίθμηση.  
 
Η συσκευασία θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να δύναται να ελεγχθεί η 
πρώτη και η τελευταία κάρτα του κάθε κιβωτίου.  

 
Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται ο μοναδικός αύξων αριθμός του κιβωτίου, 
και θα έχει  barcode το οποίο θα φέρει τις πληροφορίες: 

 
 Πόσες «κάρτες»  περιέχει  το κιβώτιο 

 Ποιες «κάρτες» περιέχει το κιβώτιο 

 Τα τεμάχια των «καρτών» με αύξοντα αριθμό (από [  ], έως [  ]) 
 
Τα κιβώτια πρέπει να σφραγίζονται με ασφάλεια. 
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Σε όλες τις συσκευασίες και σε όλες τις παραδόσεις θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
ίδιος τύπος της ταινίας ασφαλείας με τα ίδια αναγραφόμενα χαρακτηριστικά. 
 
Οι ετικέτες των κιβωτίων πρέπει να είναι ορατές και αναγνώσιμες χωρίς να απαιτείται 
άνοιγμα της συσκευασίας. 
 
Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται στα κιβώτια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
ορατές όταν τα κιβώτια αποθηκεύονται 

 
Τα κιβώτια θα συσκευάζονται ανά τέσσερα σε μεγαλύτερα χαρτοκιβώτια  τα οποία θα 
συμμορφώνονται με τις ίδιες προδιαγραφές με τα μικρότερα χαρτοκιβώτια. 
 
Ειδικότερα: 
 
Εσωτερικά Κιβώτια (από 100 έως 300 τεμάχια): 
 
Τα εσωτερικά κιβώτια θα έχουν επικολλημένη επί της επιφάνειάς τους, barcode με τις 
παρακάτω πληροφορίες κατ’ ελάχιστον: 
 

 Το μοναδικό αριθμό παραγωγής 

 Το μοναδικό σειριακό αριθμό χαρτοκιβωτίου (EAN 128) 

 Το νούμερο της 1ης κάρτας (EAN 128) 

 Το νούμερο της τελευταίας κάρτας (EAN 128) 

 Την ημερομηνία παραγωγής 

 Την ποσότητα 

 Το νούμερο των χαρτοκιβωτίων της συγκεκριμένης παραγγελίας (BoxID) 
 
Εξωτερικά Κιβώτια (θα περιλαμβάνουν 4 εσωτερικά κιβώτια): 
 
Τα εξωτερικά κιβώτια και θα έχουν επικολλημένη στην επιφάνειάς τους barcode με 
τις παρακάτω πληροφορίες: 

 
 Το μοναδικό αριθμό παραγωγής 

 Το μοναδικό σειριακό αριθμό χαρτοκιβωτίου (EAN 128) 

 Το νούμερο της 1ης κάρτας (EAN 128) 

 Το νούμερο της τελευταίας κάρτας (EAN 128) 

 Την ημερομηνία παραγωγής 

 Την ποσότητα 

 Το νούμερο των χαρτοκιβωτίων της συγκεκριμένης παραγγελίας (BoxID) 
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Εικόνα Α4: Απαιτήσεις Συσκευασίας «Καρτών» 
 
Επιπρόσθετα, σε κάθε τμηματική παράδοση, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει 
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μη επεξεργάσιμη μορφή, που θα περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
 

 Τους αριθμούς των «καρτών». 

 Τη ποσότητα των έξυπνων «καρτών». 

 Το εύρος της αρίθμησης που περιέχεται σε κάθε συσκευασία (δεν επιτρέπεται 
η παράδοση συσκευασιών με ελλιπείς αριθμήσεις). 

 Τον αριθμό των εξωτερικών κιβωτίων και τις αριθμήσεις των εσωτερικών 
χαρτοκιβωτίων που εμπεριέχονται σε αυτά. 

 
8.2. Συσκευασία «Πολλαπλού»  
 
8.2.1. Ρολά  

 
Τα ρολά θα παραδίδονται σε χώρους που θα υποδεικνύει ο ΟΑΣΑ. 

  
Οι δαπάνες συσκευασίας και μεταφοράς των ρολών βαρύνουν εξολοκλήρου τον 
ανάδοχο. 

 
Τα ρολά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλα κιβώτια ικανής αντοχής, 
ώστε να προστατεύονται πλήρως τα φυσικά χαρακτηριστικά τους από τις 
μετακινήσεις τους ή από εξωτερικές συνθήκες (πχ. υγρασία).  

 
Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται ο μοναδικός αύξων αριθμός του κιβωτίου, 
και θα υπάρχει  barcode το οποίο θα φέρει τις πληροφορίες: 

  

 Πόσα barcode περιέχει το κιβώτιο. 

 Ποια barcode περιέχει το κιβώτιο. 

 Τα ρολά που εμπεριέχονται, με αύξοντα αριθμό (από [  ], έως [  ]). 

 Το συνολικό  αριθμό των «πολλαπλών» που εμπεριέχονται . 
 
Απαιτήσεις Συσκευασίας Ρολών: 
 

 Κάθε κιβώτιο θα περιέχει 4 εσωτερικά κιβώτια 

 Κάθε εσωτερικό κιβώτιο θα περιέχει 4 ρολά «πολλαπλών» 

 Κάθε ρολό θα περιέχει 1.700 «πολλαπλά» 

 Κάθε ρολό θα έχει ένα μοναδικό σειριακό αριθμό ο οποίος θα παράγεται με τη 
μορφή Barcode και θα επικολλιέται στο ρολό και στην εξωτερική του 
συσκευασία. 

 
Σε κάθε παλέτα θα αναγράφεται εξωτερικά ο αύξων αριθμός τις παλέτας & το 
barcode που θα καθιστά την παλέτα μοναδική και θα φέρει την πληροφορία: 

 

 Τα barcode όλων των ρολών που περιλαμβάνονται στην παλέτα 

 Tον μοναδικό αύξοντα αριθμό των ρολών (από [  ], έως [  ]), που 
εμπεριέχονται 

 Τον συνολικό αριθμό των ρολών 
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 Τον συνολικό αριθμό των «πολλαπλών». 
 
Σε κάθε τμηματική παράδοση, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μη επεξεργάσιμη μορφή, που θα περιέχει κατ’ ελάχιστον: 

 

 Τον μοναδικό αριθμό ρολού «πολλαπλών» 

 Το εύρος της αρίθμησης που περιέχεται σε κάθε ρολό (δεν επιτρέπεται η 
παράδοση ρολών με ελλιπείς αριθμήσεις). 

 Τον αριθμό του κιβωτίου που βρίσκεται κάθε ρολό  

 Τον αριθμό της παλέτας που βρίσκεται κάθε ρολό  

 
Εικόνα Α5: Δείγμα συσκευασίας ρολών 

«πολλαπλών» 
 

Εικόνα Α6: Δείγμα ετικετών συσκευασίας 
ρολών «πολλαπλών» 

 
 
8.2.2. Μεμονωμένα «Πολλαπλά» 
 
Τα μεμονωμένα «πολλαπλά» θα παραδίδονται σε χώρους που θα υποδεικνύει ο 
ΟΑΣΑ. 

  
Οι δαπάνες συσκευασίας και μεταφοράς των μεμονωμένα «πολλαπλά» βαρύνουν 
εξολοκλήρου τον ανάδοχο. 

 
Τα μεμονωμένα «πολλαπλά» θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλα 
κιβώτια ικανής αντοχής, ώστε να προστατεύονται πλήρως τα φυσικά χαρακτηριστικά 
τους από τις μετακινήσεις τους ή από εξωτερικές συνθήκες (πχ. υγρασία).  

 
Σε κάθε κιβώτιο εξωτερικά θα αναγράφεται ο μοναδικός αύξων αριθμός του κιβωτίου, 
και θα έχει  barcode το οποίο θα φέρει την πληροφορία 

 Πόσα μεμονωμένα «πολλαπλά» περιέχει  το κιβώτιο 

 Ποια μεμονωμένα «πολλαπλά» περιέχει  το κιβώτιο 

 Τα τεμάχια των μεμονωμένων «πολλαπλών» με αύξοντα αριθμό 
(από [  ], έως [  ]) 

 Ο συνολικός  αριθμός των μεμονωμένων «πολλαπλών» που εμπεριέχεται.  
 
Απαιτήσεις Συσκευασίας Μεμονωμένων «Πολλαπλών»: 

 
 Κάθε χαρτοκιβώτιο θα περιέχει 4 εσωτερικά χαρτοκιβώτια 

 Κάθε εσωτερικό χαρτοκιβώτιο θα περιέχει  από 100 έως 500 μεμονωμένα 
«πολλαπλά» 
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 Κάθε μεμονωμένο «πολλαπλό» θα έχει ένα μοναδικό σειριακό αριθμό ο 
οποίος θα παράγεται με τη μορφή Barcode. 

 

 
Εικόνα Α7: Δείγμα συσκευασίας μεμονωμένων «πολλαπλών» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα Α8: Δείγμα ετικετών συσκευασίας μεμονωμένων «πολλαπλών» 
  
Σε κάθε τμηματική παράδοση, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει ηλεκτρονικό 
αρχείο που θα περιέχει: 
 
 
 

 

 Τους αριθμούς και τα τεμάχια των μεμονωμένων «πολλαπλών». 

 Το εύρος της αρίθμησης που περιέχεται σε κάθε συσκευασία. 

 Τον αριθμό των κιβωτίων και τις αριθμήσεις των συσκευασιών που 
εμπεριέχονται σε αυτά. 
 

9. Αμοιβή Αναδόχου - Προσφερόμενη Τιμή 
 
Οι προσφερόμενες τιμές θα αφορούν: 
 

i. «Κάρτες» (Τιμή τεμαχίου). 
 

ii. Ρολά «Πολλαπλών» (Τιμή ρολού). 
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iii. Μεμονωμένα «Πολλαπλά» (Τιμή τεμαχίου). 

  
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για την κατασκευή, συσκευασία 
και παράδοση των έξυπνων καρτών. 

 
Στις ανωτέρω τιμές δεν θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Ο αναλογώ ΦΠΑ θα αναφέρεται 
ξεχωριστά.   
 
Η προσφορά θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση των προσφερόμενων 
τιμών θα γίνει στο 6ο δεκαδικό ψηφίο συμπληρωμένου του δεκαδικού μέρους με 
μηδενικά μέχρι την συμπλήρωση του πλήθους και των έξι ψηφίων . 
 
Η τιμή μονάδας θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. 

 
Οι τιμές που θα προσφερθούν στο διαγωνισμό θα ισχύσουν για το πρώτο έτος της 
σύμβασης και θα αναπροσαρμόζονται για κάθε έτος πέραν του πρώτου έτους ισχύος 
της σύμβασης με βάση το 80% του ποσοστού μεταβολής του Γενικού Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή για το 12μηνο που παρήλθε, όπως αυτός υπολογίζεται από την 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απλή 12μηνη μεταβολή). 
 
Η ίδια διαδικασία αναπροσαρμογής θα ισχύσει και σε περίπτωση παράτασης της 
περιόδου ανάθεσης των εργασιών του αναδόχου 
 
Σε περίπτωση που οι παραδόσεις του έτους ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 12 μηνών, θα λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή του Γενικού Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή για το συγκεκριμένο (μικρότερο) χρονικό διάστημα. 
 
Προσφορά που θέτει διαφορετικό όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπόκεινται σε καμία  άλλη μεταβολή ή 
αναπροσαρμογή ή αυξομείωση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ.  και των επομένων του. Ο ανάδοχος, με την 
υπογραφή της σύμβασης, δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του που 
απορρέει από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου και ότι έλαβε υπόψη του το σύνολο 
των δεδομένων του έργου κατά την σύνταξη και υποβολή της προσφοράς του, η 
οποία και έχει  καταρτιστεί βάσει προϋπολογισμού που έχει συντάξει ο  ίδιος και την 
ακρίβεια του οποίου εγγυάται. 

 
 
 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η  προσφερόμενη τιμή για 
όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ή δεν δίδεται αμοιβή για το σύνολο του έργου και 
σύμφωνα με όσο ορίζει η παρούσα διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΣΑ, ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. 

 
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 
εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους (τιμή Dumping) ή ότι οι 
προσφέροντες τυγχάνουν εξαγωγικής επιδότησης. 
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της 
χώρας εκτέλεσης των προς ανάθεση εργασιών. 
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Οι εκδιδόμενοι λογαριασμοί εξόφλησης της αμοιβής του αναδόχου θα υπογράφονται 
από εντεταλμένο Όργανό του (το οποίο  θα γνωστοποιείται εγγράφως στον ΟΑΣΑ), 
στο όνομα του αναδόχου, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος απέναντι σε 
οποιοδήποτε τρίτο μέρος συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου. 

 
Από την αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται κράτηση 0.10%, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.9.2011 
 
Όλα τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα  βαρύνουν τον ΟΑΣΑ. 
 
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή κάθε 
τμηματικής παράδοσης, εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων. 
 
Πριν από κάθε πληρωμή, ο ανάδοχος υποχρεούται να  προσκομίσει στον ΟΑΣΑ τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

 Πρωτότυπο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ). 

 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητάς σε ισχύ. 

 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό / νομιμοποιητικό έγγραφο που ζητηθεί από τον 
ΟΑΣΑ 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που 
απορρέουν από την σύμβαση αυτή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ. 
 
Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι 
τυχόν επιβαρύνσεις κάθε μορφής, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

10. Έναρξη Ισχύος – Λήξη Ισχύος της Σύμβασης 
 
Η έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης και η λήξη με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο 
ανάδοχος. 

 
Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 11 «Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες» 
 
Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης στην περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή σοβαρού κωλύματος, τιθέμενου υπό την κρίση του ΔΣ του ΟΑΣΑ 
και ύστερα από έγγραφο αίτημα του αναδόχου υποβαλλόμενου τουλάχιστον έξι 
μήνες  πριν από την επιθυμητή ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

 

11. Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 
   
Ο υποψήφιος οφείλει εντός επτά (7) ημερών από την ανάδειξή τους ως μειοδότη, να 
προσέλθει για υπογραφή σύμβασης με τον ΟΑΣΑ, προσκομίζοντας: 
 

i. Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 

ii. Κάθε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΟΑΣΑ για την υπογραφή της 
σύμβασης. 
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Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς ανταπόκριση του μειοδότη, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, 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 
ΟΑΣΑ σαν ποινική ρήτρα. Η κατάπτωση γίνεται με απλή μονομερή δήλωση του 
ΟΑΣΑ προς τον εγγυητή και  χωρίς να απαιτείται καμία άλλη δικαστική ή εξώδικη 
ενέργεια ή μεσολάβηση. 
 
Διευκρινίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση ο ΟΑΣΑ θα αποδεσμεύεται αυτοδικαίως και 
οριστικά από τη ληφθείσα απόφαση ανάδειξης του μειοδότη και την 
πραγματοποιθείσα κατακύρωση και θα είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη προσφορά 
με απόφαση του Δ.Σ ή 
να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού (εφόσον η συνολική προσφερόμενη τιμή 
(συνολικό ύψος προσφοράς) του δεύτερου μειοδότη είναι μεγαλύτερη τουλάχιστον 
κατά πέντε τοις εκατό (>5%)). 

 
Ο μειοδότης που δεν προσήλθε προς υπογραφή της σύμβασης θα ευθύνεται για 
κάθε ζημία που θα προκύψει σε βάρος του ΟΑΣΑ είτε από τη διαφορά της  τιμής της 
προσφοράς του και της τιμής προσφοράς του επόμενου ή 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 ΟΑΣΑ να αξιώσει 
την επανόρθωση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του.  
 
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ανάδοχος με τη 
σύμβαση που θα υπογραφεί, ο  ΟΑΣΑ έχει τα παρακάτω δικαιώματα:  

 
i. Να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

 
ii. 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, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη θετική ή αποθετική ζημία που 
υπέστη ο ΟΑΣΑ λόγω αποδεδειγμένης ευθύνης ή αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς του αναδόχου ή του προσωπικού του από κακή διαχείριση 
των «έξυπνων καρτών»: 
 
 
 

 Δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε «έξυπνη κάρτα» εκτός 
προδιαγραφών. 
 

 Πενήντα (50) ευρώ για κάθε συσκευασία  που το περιεχόμενο της δεν 
ανταποκρίνεται  στα στοιχεία που αναγράφονται στην 
εξωτερική  ετικέτα, όπως περιγράφεται στις 
προαναφερθείσες  προδιαγραφές  του έργου. 

 

 Έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης μέρους 
κάποιας τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του αναδόχου. 

 

 Δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
του συνόλου κάποιας τμηματικής παράδοσης με ευθύνη του 
αναδόχου. 
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iii. 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 οποτεδήποτε 
διαπιστωθούν παραβάσεις για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος ή διαπιστωθεί 
ότι οι εργασίες του δεν είναι σύμφωνες με τις  απαιτήσεις της σύμβασης και 
της διακήρυξης, ο ΟΑΣΑ δικαιούται: 
 

  Να επιβάλλει πρόσθετες ποινές ανάλογες με τη βαρύτητα των 
παραβάσεων. 
 

 Να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

 
Πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ζημιά, που εξ' αιτίας του αναδόχου θα 
προκύψει για τον ΟΑΣΑ, δεν αποκλείεται  αφού πέρα από την έκπτωση του και 
την κατάπτωση του ποσού της εγγύησης, ο ΟΑΣΑ 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 «έξυπνων καρτών» στις αποθήκες ή σε 
μεταγενέστερο στάδιο διαχείρισής & διάθεσής τους, διαπιστωθεί η μη 
συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές, η οποία δεν ήταν δυνατό να 
διαπιστωθεί σε προγενέστερο χρόνο, επέρχονται οι συνέπειες που 
προβλέπονται παραπάνω, ενώ ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα αξίωσης 
πρόσθετης αποζημίωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις. 
 
Σε κάθε περίπτωση και προς διευκρίνιση του εύλογου όλων των παραπάνω 
κυρώσεων επισημαίνεται ότι ο ΟΑΣΑ δεν προτίθεται να επιβάλει  τις 
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες σε περιπτώσεις που δεν προκύπτει ζημία του 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.  

 
 
 
 
 
 

12. Εγγυήσεις 
  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τόσο για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό όσο και για την ανάληψη των προς ανάθεση υπηρεσιών, προβλέπονται 
οι εξής εγγυήσεις : 
 

i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας 
του έργου). 
 

ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (5% επί της  αξίας της σύμβασης 
έργου). 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» 
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1. «Αναλυτικές Προδιαγραφές «Κάρτας» 
 
Οι προδιαγραφές της «κάρτας» περιλαμβάνουν το σχεδιασμό της επιφάνειας της 
κάρτας, καθώς επίσης και το λογισμικό λειτουργίας και τον χάρτη δεδομένων της 
«κάρτας».  

 
Ειδικότερα, η «Έξυπνη Κάρτα» θα πρέπει να διαθέτει EPROM χωρητικότητας 
τουλάχιστον 2Kbytes. Θα υποστηρίζει αλγόριθμους κρυπτογράφησης / ασφαλείας ( 
π.χ. DES-X, 3 DES). 
 
Θα υποστηρίζει περισσότερες από μία εφαρμογές (multi-application). Η δομή της 
κάρτας και το μοντέλο δεδομένων της (data model) θα δοθούν στον ΟΑΣΑ. 

 
Η συχνότητα λειτουργίας της κάρτας θα πρέπει να είναι στα 13.56 MHz, ενώ ο 
ρυθμός μεταφοράς δεδομένων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  106 Kbits/Second. 

  

1.1. Προδιαγραφές Chip 
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H Λειτουργία του chip θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον τύπο:  MifareDesfireEV1 
4kByte, 7ByteUID. Το chip πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 500.000 κύκλους 
εγγραφής / ανάγνωσης και να έχει τη δυνατότητα διατήρησης δεδομένων 
τουλάχιστον 10 ετών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Σχήμα Β1: Διάγραμμα μπλοκ «κάρτας» 
 

1.2. Χαρακτηριστικά, Διεπαφές & Ασφάλεια 
 
Πίνακας Β1: Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

 

Ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC)  NXP DESFire EV1 

Πρωτόκολλο IC/πρόληψη συγκρούσεων  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IC 

Συχνότητα λειτουργίας  13,56 MHz 

Μνήμη  Μνήμη NV 4 kB 

Διατήρηση δεδομένων  10 έτη 

Αντοχή εγγραφής  500.000 κύκλοι κατ’ ελάχιστο 

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων  106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s, 848 kbit/s 

 
 
Πίνακας Β2: Διεπαφή RF: ISO/IEC 1443 Τύπου A 
 

Ανέπαφη μετάδοση δεδομένων και τροφοδότηση από το πεδίο ραδιοσυχνοτήτων (δεν 
απαιτείται μπαταρία) 

Απόσταση λειτουργίας: έως 100 mm (ανάλογα με την ισχύ που παρέχει το PCD και η 
γεωμετρία της κεραίας του) 

Συχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHz 

Χρήση ISO/IEC 14443-4, Πρωτόκολλο 

Υψηλή ακεραιότητα δεδομένων: 16/32 bit CRC, ισοτιμία, κωδικοποίηση bit, μέτρηση bit 

Πρόληψη συγκρούσεων 

Αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης 7 byte (επίπεδο επικάλυψης 2, σύμφωνα με το 
ISO/IEC14443-3 και δυνατότητα επιλογής τυχαίου ID) 

 
Πίνακας Β3: Ασφάλεια 
 

Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων: EAL4+ (Υλικό και Λογισμικό) 

Αποκλειστικός σειριακός κωδικός 7 byte για κάθε συσκευή 

Προαιρετικό ID «RANDOM» για βελτιωμένη ασφάλεια και προστασία απορρήτου 

Αμοιβαία επαλήθευση τριών φάσεων 

Αμοιβαία επαλήθευση σύμφωνα με το ISO/IEC 7816-4 

1 κύριο κλειδί κάρτας και έως 14 κλειδιά ανά εφαρμογή 
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Υλικό DES με χρήση κλειδιών 56/112/168 bit, έκδοση κλειδιού, γνησιότητα δεδομένων 
μέσω CMAC 8 byte 

Υλικό ΑES με χρήση κλειδιών 128 bit, έκδοση κλειδιού, γνησιότητα δεδομένων μέσω 
CMAC 8 byte 

Κρυπτογράφηση δεδομένων σε δίαυλο RF 

Πιστοποίηση γνησιότητας σε επίπεδο εφαρμογής 

Αισθητήρες εξαίρεσης υλικού 

Σύστημα αρχείων με ασφάλεια 

Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του MF3ICD40: 4 byte MAC, CRC 16 

 
1. Κεραία 

Το μέγεθος της κεραίας που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνο 
με το ISO/IEC 14443, class 1. Θα μπορεί να είναι χάλκινη, ενσύρματη με 
χρήση συγκολλημένης σύνδεσης μεταξύ chip και κεραίας ή wire embedded 
(copper wired) 

 
2. Οργάνωση Μνήμης 

Η μνήμη θα οργανώνεται με χρήση ευέλικτου συστήματος αρχείων. Το 
σύστημα αρχείων θα επιτρέπει την εκτέλεση 28 διαφορετικών εφαρμογών, 
κατά το μέγιστο,  σύμφωνα με τον τύπο: MIFARE DESFire EV1. 
  
Κάθε εφαρμογή θα  παρέχει έως 32 αρχεία και θα  αντιπροσωπεύεται από 
ένα αναγνωριστικό Εφαρμογής (AID) 3 byte. 
 
Θα υποστηρίζονται πέντε διαφορετικοί τύποι αρχείων: 
 

i. Τυπικά αρχεία δεδομένων 
ii. Αρχεία δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας 
iii. Αρχεία αξίας με αντίγραφα ασφαλείας 
iv. Αρχεία γραμμικών εγγραφών με αντίγραφα ασφαλείας 
v. Αρχεία κυκλικών εγγραφών με αντίγραφα ασφαλείας 

  
Κάθε αρχείο θα μπορεί να δημιουργηθεί κατά την αρχικοποίηση της «Κάρτας» 
στο σύστημα έκδοσης καρτών. 
 
Οι εντολές που επηρεάζουν τη δομή των αρχείων (π.χ. δημιουργία ή 
διαγραφή εφαρμογών, αλλαγή κλειδιών) θα ενεργοποιούν έναν αυτόματο 
μηχανισμό επαναφοράς, ο οποίος θα προστατεύει τη δομή των αρχείων από 
αλλοίωση. 

 
3. Μέγεθος & Τύπος «Κάρτας» 

Οι «έξυπνες κάρτες» πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 7810 
ID-1 & το πρότυπο ISO 7813 (ως προς το πάχος και το περίγραμμα).  

 
4. Ελαττώματα  

Οι άκρες της κάρτας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν  τα 0,08 χιλιοστά πάνω 
από την επιφάνεια της κάρτας. 

 
5. Επιφάνεια 

Η μέγιστη απόσταση που μετριέται μεταξύ οποιουδήποτε σημείου στην 
επιφάνεια της κάρτας από οποιαδήποτε από τις 3 γωνίες της κάρτας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mm. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ οποιουδήποτε 
σημείου της μικρότερης πλευράς της κάρτας και του σημείου που ορίζεται 
από τις δύο γειτονικές γωνίες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 mm. 
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6. Φυσικά Χαρακτηριστικά 

Η κάρτα θα έχει φυσικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται για ID 1-κάρτες στο πρότυπο ISO / IEC 7810 και για ανέπαφες 
κάρτες στο πρότυπο ISO 14443-1. 

 
7. Επιδόσεις 

Οι επιδόσεις της κάρτας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα 
χαρακτηριστικά ανέπαφων συναλλαγών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
υποβάλουν έκθεση δοκιμής με τις ελάχιστες απαιτήσεις ισχύος πεδίου του 
ISO 10373-6 test bench, μετάδοσης PICC (διαφοροποίηση φορτίου) και 
συχνότητας συντονισμού. 

 
8. Απόσταση απόδοσης 

Οι κάρτες θα πρέπει να έχουν απόδοση από μεγάλη απόσταση.  Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι λειτουργούν στο ελάχιστο σε 0,55 A / m 
έντασης πεδίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν αυτή τη δυνατότητα 
υποβάλλοντας  έκθεση δοκιμής για την προτεινόμενη λύση. Απόσταση 
απόδοσης: minimum μεταξύ 0 και 8 cm. μεταξύ της κεραίας και της κάρτας. Η 
προσέγγιση  της κάρτας θα λαμβάνεται από τον  ανέπαφο αναγνώστη  NXP 
RD701 και θα θεωρείται λειτουργική όταν η απόσταση προσέγγισης είναι έως 
8 εκατοστά από τον αναγνώστη. 

 
9. Μηχανικά Χαρακτηριστικά  

Οι κάρτες πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO / IEC 10373-1 για 
μηχανικές καταπονήσεις και χημικά τεστ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να 
υποβάλουν σχετική έκθεση δοκιμής. 

 

 
 

10. Κάμψη 
Οι Κάρτες πρέπει να αντέχουν σε στατική και δυναμική κάμψη. Αυτές οι 
δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10373 - 
1. Πρέπει να αντέχουν σε 1.000 κάμψεις και να είναι λειτουργικές μετά τη 
δοκιμή. Δοκιμή κάμψης: Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
10373-1 και προσομοιώνει την πραγματική χρήση στο πεδίο. Οι δοκιμές 
γίνονται με το 2.000 κάμψεις και οι κάρτες πρέπει να είναι λειτουργικές μετά 
από αυτές. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν σχετική έκθεση δοκιμής. 
 

11. Αντοχή σε αποκόλληση 
Καμία περίπτωση αποκόλλησης δεν επιτρέπεται και δεν θα επιτρέπεται να 
συμβεί καθ’ όλη τη διάρκεια  ζωής της κάρτας. 
 

12. Αντοχή επιφάνειας 
Ως απόδειξη της αντοχής επιφάνειας της κάρτας, οι υποψήφιοι  πρέπει να 
υποβάλλουν τουλάχιστον 5 δείγματα καρτών σε δοκιμή αντοχής σε τριβή με 
τη μέθοδο Martindale κατά ISO 12947/2, με 25.000 κύκλους υπό πίεση 12 
kPa, σε ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο. Η δοκιμή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί και στις δύο πλευρές της κάρτας (εμπρόσθια και οπίσθια). 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αντίστοιχη έκθεση δοκιμών. 

 
13. Σταθερότητα σε θερμοκρασία και υγρασία 

Σκοπός της δοκιμής αυτής είναι να εξετάζει τη συμμόρφωση της «κάρτας» με 
τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 

ΑΔΑ: Ω60Υ46ΨΧΕ3-Θ03



 

30 
 

ζωής της και αφορά την υποβολή της σε συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, 
ελέγχοντας την συμμόρφωση της με επιλεγμένες φυσικές απαιτήσεις. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση δοκιμών στην ακόλουθη 
διαδικασία δοκιμής: CQMv.2.16 TM-409-1 # 8091 #. 
  

 
14. Προδιαγραφές «Σώματος» 

 
 
 
Σχήμα Β2: Πλαστική κάρτα σύμφωνα με το ISO 7810, 
Type ID - 1  
 
 
 
 

Πίνακας Β4: Προδιαγραφές «Σώματος» 
 

Μέγεθος 85,60 x 53,98 x 0,79 mm +/- 0,05mm 
 

Στρωματοποίηση Εξαιρετικά στιλβωμένες και οι δύο 
όψεις 

Υλικό PVC κατάλληλο για θερμική εκτύπωση  

Σχεδιασμός  Σχέδιο κάρτας 2 όψεων 

 
 
 
 
 
Πίνακας Β5: Ενδεικτική Διάταξη Σχεδίου 
 

Φωτογραφία κατόχου κάρτας (30mm x 20mm) 

Τύπος δικαιούχου  
 

Arial, μέγεθος 7, κεφαλαία 

Μήκος ονοματεπώνυμου κατόχου 
κάρτας 

Arial, μέγεθος 7, κεφαλαία, 2 γραμμές, 9 
χαρακτήρες σε κάθε 
γραμμή, συμπεριλαμβανομένου του 
κενού. 

Αριθμός κάρτας Arial Black (γραμματοσειρά), Μέγεθος 
χαρακτήρων 9, 16 
χαρακτήρες, δεκαδική μορφή 
 

 
Ο ΟΑΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ανεξάρτητους δειγματοληπτικούς 
ελέγχους συμμόρφωσης των τελικών προϊόντων. 
 

2. «Αναλυτικές Προδιαγραφές «Πολλαπλού» 
 
Η Έξυπνη Κάρτα Μνήμης («Πολλαπλό») θα είναι προσέγγισης (contactless) και θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 14443 μέρη 1 και 2. Η 
συχνότητα λειτουργίας του θα πρέπει να είναι στα 13.56 MHz, ενώ ο ρυθμός 
μεταφοράς δεδομένων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  106 Kbits/Second. 

 
Το «πολλαπλό» θα πρέπει να διαθέτει EPROM χωρητικότητας τουλάχιστον 512 bits.  
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Σε περίπτωση ανάπτυξης εξειδικευμένου αλγόριθμου ασφαλείας για την υλοποίηση 
του ζητούμενου συστήματος τότε αυτός θα αποτελεί ιδιοκτησία του ΟΑΣΑ και θα 
δοθεί σε αυτόν.  

 
Η σωστή θέση κοπής του Πολλαπλού στη συσκευασία ρολού θα προσδιορίζεται με 
τη βοήθεια ειδικών αναγνωριστικών (Black Mark). 

 

2.1. Προδιαγραφές chip 
 

i. Το σύνολο των λειτουργιών πρέπει να συμμορφώνεται με τη χρήση NXP 
Mifare Ultralight EV1 MF0UL21.  

ii. 128 EEPROM.  
iii. 7 byte σειριακός αριθμός (επίπεδο αλληλουχίας 2, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO / IEC 14443-3) 
iv. 3 ανεξάρτητοι 24-bit μετρητές μίας κατεύθυνσης, επάνω στην περιοχή χρήσης 
v. Η πρόσβαση στις σελίδες μετρητή είναι δυνατή μόνο με τις εντολές 

READ_CNT και INCR_CNT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχήμα 2: Διάγραμμα μπλοκ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα Β3: Διάγραμμα Μπλοκ  Ultralight 
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Σχήμα Β4: Οργάνωση μνήμης Ultralight 
 

2.2. Χαρακτηριστικά, Διεπαφές & Ασφάλεια 
 

1. Επίστρωση Χαρτιού 
Απαιτείται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης του σχεδίου του ΟΑΣΑ επί του 
«πολλαπλού». Για την επίτευξη αυτού, το χαρτί του «πολλαπλού» πρέπει να 
φέρει θερμική επίστρωση  ώστε η επιφάνειά του να είναι λεία και ομοιόμορφη. 
Το «πολλαπλό» πρέπει να είναι ανθεκτικό σε δυνάμεις διάτμησης και στην 
υγρασία. Στο εμπρόσθιο μέρος του πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνθετικό 
χαρτί. 

 
2. Αντοχή εφελκυσμού  

Ένα δείγμα Πολλαπλού διαστάσεων 15 mm. x 15 mm. πρέπει να έχει αντοχή 
σε εφελκυσμό 16 κιλών. 

 
3. Απόδοση ραδιοσυχνότητας (RF) 

Απόσταση προσέγγισης: Μεταξύ 0 και 8 cm minimum μεταξύ της κεραίας και 
της  κάρτας.  Η προσέγγιση  του πολλαπλού θα λαμβάνεται από τον  
ανέπαφο αναγνώστη  NXP RD701 και το πολλαπλό θα θεωρείται λειτουργικό 
όταν η απόσταση προσέγγισης είναι έως 8 εκατοστά από τον αναγνώστη. 

 
 
 
 

 
Πίνακας Β6: Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
 

Ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC)  NXP MF0UL2101DUF (MIFARE 
Ultralight EV1) 

Πρωτόκολλο IC/πρόληψη συγκρούσεων  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IC 

Συχνότητα λειτουργίας  13,56 MHz 

Μνήμη  Συνολική μνήμη 164 byte/Μνήμη 
χρήστη 128 byte 

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές IC 

Πρόληψη συγκρούσεων 

Χρόνος διατήρησης δεδομένων  10 έτη 

Αντοχή εγγραφής για μονόδρομους μετρητές  1.000.000 κύκλοι 

Αντοχή εγγραφής  100.000 κύκλοι 

 
Πίνακας Β7: Ασφάλεια 
 

Ο κατασκευαστής θα προγραμματίσει UID 7 byte για κάθε συσκευή 

Οριζόμενη από τον χρήστη περιοχή άπαξ προγραμματιζόμενης μνήμης (OTP) 32 bit 

3 ανεξάρτητοι αληθινοί μονόδρομοι μετρητές 24 bit 

Επιτόπου προγραμματιζόμενη λειτουργία ασφάλισης μόνο για ανάγνωση ανά σελίδα 
(ανά 2 σελίδες για ενότητα μνήμης extended) 

Χαρακτηριστικό κωδικού πρόσβασης 32 bit με δυνατότητα διαμόρφωσης, για 
προστασία εγγραφής ή ανάγνωσης/εγγραφής 

Υπογραφή γνησιότητας βάσει κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων (ECC) 

 
4. Φυσικές προδιαγραφές «πολλαπλού» σε μορφή ρολού 

Η διάταξη σχεδίου του «Πολλαπλού» υπόκειται στην κρίση του ΟΑΣΑ 
 

ΑΔΑ: Ω60Υ46ΨΧΕ3-Θ03



 

33 
 

Συμβατό με ISO 7810 ID-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα Β5: Μορφή & Μέγεθος Πολλαπλού 

 

 Διάμετρος ρολού:   max 240mm 

 Εσωτερική διάμετρος μαντρεν:  76+0,02 mm 

 Πλευρά A: Θερμικό χαρτί 

 Πλευρά B: Μη θερμικό χαρτί 

 
 
 
 
 

5. Χαρτογράφηση «πολλαπλού» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα Β6: Χαρτογράφηση Πολλαπλού 
 

6. Τοποθεσία blackmark 

Τα μαύρα σημάδια Blackmark χρησιμοποιούνται για να σημάνουν την αρχή 
και το τέλος του «πολλαπλού». Οι συσκευές έκδοσης ανιχνεύουν τα σήματα 
αυτά και κόβουν το «πολλαπλό» από το ρολό. 

 
Το οπτικό σήμα πρέπει να τυπώνεται στο εσωτερικό του ρολού. Για τη σωστή 
αναγνώριση του σήματος, πρέπει να τοποθετείται πάνω από ένα σαφές 
πλαίσιο και πρέπει να διατηρηθεί ένα περιθώριο 14 mm. από την άκρη του 
εισιτηρίου, όπου πρέπει  να μείνει κενό εκτύπωσης για να εξασφαλίσει την 
αναγνώριση αυτού του σήματος. 

 
 

Μονάδα μέτρησης: mm 

Ύψος  “H” 54 ± 0.5 

Μήκος “L” 85.6 +1/-0.5  

Πάχος 250 ± 10 
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Σχήμα Β7: Μορφή Ρολού «Πολλαπλού» με σήμανση Blackmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα Β8: Τοποθεσία 2 blackmarks 
 
Το ρολό θα  έχει φυσικά χαρακτηριστικά  σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο ISO-15457- P12 και θα πρέπει να  διατηρεί αναλλοίωτο το σχήμα 
και τη μορφή του για τουλάχιστον 24 ώρες, εφόσον τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση 
και σε ύψος 5 χιλιοστά. 
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Σχήμα Β9: Κατεύθυνση τροφοδότησης ρολού 

 
 
 
 

7. Απόδοση ραδιοσυχνότητας (RF) 
 

Το «πολλαπλό» πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις που 
χαρακτηρίζουν τις ανέπαφες συναλλαγές: 
 
Απόσταση προσέγγισης: Μεταξύ 0 και 8 cm minimum μεταξύ της κεραίας και της  
κάρτας. Η προσέγγιση  του πολλαπλού θα λαμβάνεται από τον  ανέπαφο 
αναγνώστη  NXP RD701 και το πολλαπλό θα θεωρείται λειτουργικό όταν η 
απόσταση προσέγγισης είναι έως 8 εκατοστά από τον αναγνώστη. 
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