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ΘΕΜΑ Προκήρυξη 10/2018 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 10/2018 
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: 

Ερώτημα  
Στην παράγραφο 2.2.1.2 της διακήρυξης αναφέρεται: 
«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, ο Αναθέτων Φορέας θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί 
Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο». 
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε Ένωση Έταιριών χωρίς 
νομική μορφή, ο Οργανισμός σας υποχρεωτικά θα ζητήσει τη σύσταση κοινοπραξίας για την υλοποίηση 
της σύμβασης ή εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια ανάλογα με το είδος της συνεργασίας των 
εταιριών που απαρτίζουν την Ένωση και τη δυνατότητα ξεχωριστής τιμολόγησης από κάθε εταιρία της 
Ένωσης

Απάντηση 
Η παράγραφος 2.2.1.2 της διακήρυξης διαμορφώνεται ως εξής:
«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 ένωση εταιρειών η αμοιβή θα  καταβάλλεται σε κάθε μέλος της ένωσης ανάλογα με το ποσοστό 
συμμετοχής της στην ένωση. Οι οικονομικοί φορείς της ένωσης μπορούν πριν την υπογραφή της σύμβασης να 



συστήσουν Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Ομοίως, ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητήσει τη 
σύσταση κοινοπραξίας και η ένωση υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συστήσει κοινοπραξία ». 

Ερώτημα  

 Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν παραδώσει τουλάχιστον ένα και μισό (1,5) εκ.. «Έξυπνες 
Κάρτες» στις οποίες να περιλαμβάνονται όλα τα υπό ανάθεση μέσα προϊόντων κομίστρου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο Μέρος Α, παρ. 1., Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού 
Αντικειμένου» της παρούσης (ήτοι «Πολλαπλό» 1.000.000 τεμάχια, «Κάρτα» 500.000 τεμάχια)». 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από παραδόσεις Έξυπνων 
Καρτών και Πολλαπλών εισιτηρίων όμοιων με τις απαιτούμενες Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Απάντηση 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. «Γενικές Απαιτήσεις», της Διακήρυξης  10.2018, οι υπό ανάθεση 
υπηρεσίες αφορούν κατασκευή «έξυπνων καρτών» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώνουν εμπειρία 
στην κατασκευή τους.
 Μεταξύ των άλλων κριτηρίων θα πρέπει να έχουν παραδώσει τουλάχιστον ένα και μισό  (1,5) εκ. 
«έξυπνες κάρτες» στις οποίες να περιλαμβάνονται όλα τα υπό ανάθεση μέσα προϊόντων κομίστρου όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο Μέρος Α, παρ. 1, του Παραρτήματος Ι «Περιγραφή Φυσικού & 
Οικονομικού Αντικειμένου» της παρούσης (ήτοι «Πολλαπλό» 1.000.000 τεμάχια, «Κάρτα» 500.000 
τεμάχια).

Οι απαιτούμενο 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 Ο.Α.Σ.Α.. 

Επίσης στη διακήρυξη Μέρος Α, παρ. 1, του Παραρτήματος Ι «Περιγραφή Φυσικού & 
Οικονομικού Αντικειμένου αναφέρεται ότι «Τα προϊόντα κομίστρου που υλοποιούνται στο 
Α.Σ.Σ.Κ. με τη χρήση των υπό προμήθεια «έξυπνων καρτών» ορίζει ο Ο.Α.Σ.Α.. Ο Ο.Α.Σ.Α. 
μπορεί επίσης να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τα προϊόντα κομίστρου που υλοποιούνται στο 
Α.Σ.Σ.Κ.. 

Ερώτημα  

 Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν με την υποβολή προσφοράς του Οικονομικού Φορέα για την υπηρεσία 
Προσωποποίησης των Καρτών και σε περίπτωση που ο ΟΑΣΑ αποφασίσει να αναθέσει την Υπηρεσία, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 5 σελ. 57 «Προσωποποίηση των 
«Καρτών

Απάντηση 



Το δικαίωμα να ζητήσει  ο ΟΑΣΑ υπηρεσίες Προσωποποίησης των Καρτών  είναι προαιρετικό και θα 
αφορά συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων που υλοποιούν συνδυασμό προϊόντων κομίστρου και 
δικαιωμάτων μετακίνησης. 

Στην περίπτωση που ανατεθεί το έργο της προσωποποίησης των καρτών οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην  παράγραφο 5.1, του Παραρτήματος Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού 
Αντικειμένου» του Μέρος Α.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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