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ΘΕΜΑ Προκήρυξη 15/2018 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών 
«Μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και 
προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς». 

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί και αφορούν την Προκήρυξη 15/2018 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών « Μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη 
αξιολόγησης υφιστάμενου συγκοινωνιακού δικτύου και προδιαγραφής παρεμβάσεων για την ανάπτυξη 
των μέσων μαζικής μεταφοράς». σας γνωρίζουμε ότι: 

Ερώτημα 1 
Απαιτείται για τα μέλη της ομάδας έργου που είναι εξωτερικοί συνεργάτες να υποβάλουν κάθε ένα από 
αυτά Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ);

Απάντηση 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το   τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση.

Ερώτημα 2 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση νομικών προσώπων, η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα που ζητείται στην §2.2.6 σελ. 15 της διακήρυξης, μπορεί να πληρείται από 
όλα τα μέλη της ένωσης σωρευτικά; 
  
Απάντηση
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, μπορεί να πληρείται από όλα τα μέλη της ένωσης σωρευτικά 

Ερώτημα 3 
Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναφέρει ότι στο πεδίο «ΓΡΑΜΜΕΣ» πρέπει να υποβάλλουμε ως τιμή 
προσφοράς την μονάδα ένα (1) στο πεδίο της συστημικής τους οικονομικής προσφοράς. Παρακαλώ 
επιβεβαιώστε ότι ισχύει αυτή η απαίτηση

Απάντηση 
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων θα γίνει βάσει του 
υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στα συνημμένα του δ/σμού.
Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό 
Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο υπολογισμού όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 
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Ως εκ τούτου, ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες καλούνται στην σελίδα «ΓΡΑΜΜΕΣ» να υποβάλλουν ως τιμή 
προσφοράς την μονάδα ένα (1) στο πεδίο της συστημικής τους οικονομικής προσφοράς.

Ερώτημα 4 
Απαιτείται να υποβληθούν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου; Εάν ναι τι 
εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία πρέπει να έχουν

Απάντηση 
Απαιτούνται αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου

Ερώτημα 5
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση νομικών προσώπων, μπορεί στην ένωση να 
είναι μέλος Πανεπιστήμιο;

Απάντηση 
Στην ένωση  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μέλος μπορεί να είναι και 
Πανεπιστήμιο εάν πληρεί τους όρους της Διακήρυξης 

Ερώτημα 6
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση νομικών προσώπων, μπορεί να υπογράφεται 
αυτή και τα αρχεία που παράγει η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, από εκπρόσωπο ο οποίος θα 
εξουσιοδοτείται με Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης; 

Απάντηση 
Το ΤΕΥΔ καθώς και τα υπόλοιπα   έγγραφα – δικαιολογητικά:
«είναι δυνατό να φέρουν μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του/ων οικονομικού/ων φορέα/ων νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού/ων, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον/ους οικονομικό/ους 
φορέα/εις για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»

Ερώτημα 7
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται η χρήση του μακροσκοπικού συγκοινωνιακού προτύπου του 
ΟΑΣΑ που είναι υλοποιημένο στο VISUM για την ολοκλήρωση εργασιών της παρούσας σύμβασης 
(όπως π.χ. στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, στην αξιολόγηση και 
προσδιορισμό αναγκών για την ενίσχυση του στόλου, στη σύνταξη προδιαγραφών για το νέο ΓΣΜΑ 
και τη διαστασιολόγησή του (και συγκεκριμένα στη διαστασιολόγηση των εργασιών για τον εντοπισμό 
αδυναμιών, την επικαιροποίηση/ βελτίωση και την προσαρμογή/ βαθμονόμησή του προτύπου).

Απάντηση 
Ο ΟΑΣΑ θα διαθέσει το συγκοινωνιακό πρότυπο, που κατέχει, στον Ανάδοχο, για να περιγράψει 
αναλυτικά και να διαστασιολογήσει τις ακόλουθες εργασίες, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I 
(κεφάλαιο 3) της προκήρυξης:

 Εντοπισμός αδυναμιών συγκοινωνιακού προτύπου ΟΑΣΑ.
 Επικαιροποίηση / βελτίωση του συγκοινωνιακού προτύπου ΟΑΣΑ
 Προσαρμογή και βαθμονόμηση επικαιροποιημένου συγκοινωνιακού προτύπου ΟΑΣΑ, ώστε 

να αποδίδει με ακρίβεια τις συνθήκες ζήτησης και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης στο έτος 
βάσης.

Ερώτημα 8
Παρακαλούμε γνωρίστε μας τυχόν σχετικές εργασίες σχεδιασμού ανάπτυξης του συγκοινωνιακού 
συστήματος του δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς της Αττικής που έχουν εκπονηθεί μετά το πέρας 
του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών που ολοκληρώθηκε το 2009.
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Απάντηση 
Τυχόν σχετικές μελέτες συγκοινωνιακού σχεδιασμού του Δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, που 
έχουν εκπονηθεί, θα δοθούν στον Ανάδοχο, εφόσον κριθεί σκόπιμο, κατά την έναρξη των εργασιών 
του.

Ερώτημα 9
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν και κατά πόσο ο Ανάδοχος της παρούσας σύμβασης έχει δικαίωμα 
συμμετοχής (εφόσον και όταν προκηρυχθεί) στο διαγωνισμό για τη σύμβαση ανάθεσης του νέου 
Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής, ή κατά πόσο τυχόν ανάληψη της παρούσας σύμβασης θα 
αποτελέσει κριτήριο αποκλεισμού για το υπόψη θέμα. Εάν ισχύει η δεύτερη περίπτωση (θα αποτελεί 
δηλαδή κριτήριο αποκλεισμού), τότε διευκρινίστε μας αν το κριτήριο αποκλεισμού θα ισχύει και για 
την εταιρεία που τυχόν δώσει δάνεια εμπειρία στον Ανάδοχο της παρούσας σύμβασης.

Απάντηση 
Για τη διασφάλιση  της μη στρέβλωσης του ανταγωνισμού εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 
73,.46 και 48 Νόμου 4412/2016.

Ερώτημα 10
Στην παράγραφο 2.2.6 που αναφέρεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων, 
διευκρινίστε εάν αρκεί η υλοποίηση μίας σύμβασης με συναφές αντικείμενο τα τελευταία 10 έτη ή 
απαιτούνται περισσότερες της μίας. Επιπλέον, παρακαλούμε να διευκρινίσετε σε σχέση με τα κριτήρια 
ανάθεσης (παράγραφος 2.3.1 και 2.3.2), ποια θα είναι η κλιμάκωση της βαθμολογίας του κριτηρίου Β 
(αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα) σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει παραπάνω της 
μίας σύμβασης σε έργα παρόμοιας φύσης;

Απάντηση 
Στην παράγραφο 2.2.6 της προκήρυξης αναφέρεται με σαφήνεια ότι «Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
υλοποιήσει (ή να υλοποιούν), τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών - συναφών με το 
αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών - εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών»

Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη.

Ερώτημα 10
Στην παράγραφο 2.2.6 αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει (ή να υλοποιούν) 
μία σύμβαση με συναφές με το υπό ανάθεση αντικείμενο (συγκοινωνιακές μελέτες – έρευνες). 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του έργου, παρακαλούμε διευκρινίστε αν θεωρείτε ότι η 
συνάφεια αντικειμένου των παρόμοιων συμβάσεων, θα αφορά σε αντίστοιχη περιοχή μελέτης και πώς 
ορίζεται αυτό το κριτήριο.Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει κάποιος ελάχιστος αριθμός ζωνών ή 
πληθυσμιακή κάλυψη ή παρόμοια χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης (όπως π.χ. να είναι 
πρωτεύουσα κράτους) που θα αποτελεί κριτήριο για τον καθορισμό των αποδεκτών συναφών 
συμβάσεων;

Απάντηση 
Η συνάφεια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με το αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών θα 
εξεταστεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη και είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της 
περιοχής μελέτης που έχει εξεταστεί στην εκάστοτε σύμβαση.

Ερώτημα 11
Τέλος, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (σε σχέση με το 
δικαίωμα συμμετοχής που ορίζεται στην παράγραφο 2.2.6) ή στοιχείο αξιολόγησης (σε σχέση με τα 
κριτήρια ανάθεσης της παραγράφου 2.3.1 και 2.3.2) η προηγούμενη χρήση συγκοινωνιακού προτύπου 
στο VISUM σε μέγεθος αντίστοιχο της περιοχής μελέτης

Απάντηση 
Η προηγούμενη χρήση συγκοινωνιακού προτύπου στο VISUM σε μέγεθος αντίστοιχο της περιοχής 
μελέτης δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ή στοιχείο αξιολόγησης.
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Σ.Α

Ιωάννης Σκουμπούρης

                                                                                   Για την ακρίβεια 
                                                                                   Η Δ/ντρια Διοικητικού

                                                                                 Ίρις Αντωνοπούλου
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