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ΘΕΜΑ Προκήρυξη 4/2018 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 4/2018 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 1
2.2.5. & B.3.α «Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»:
Ζητείται η κατάθεση Ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014,
2015 και 2016).
Η εταιρεία μας έχει καταθέσει Ετήσια Οικονομική Κατάσταση για το έτος 2017. Να
καταθέσουμε στοιχεία για τα έτη 2015, 2016 και 2017 ή όπως ορίζουν οι σχετικές
παράγραφοι της διακήρυξής σας?
Απάντηση
Οι οικονομικοί φορείς που έχουν συντάξει Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2017
μπορούν να υποβάλουν Οικονομικές καταστάσεις των διαχειριστικών χρήσεων 2015, 2016,
2017).
Ερώτημα 2
2.2.8. «Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων»:

Ορίζει ότι «Η εκτέλεση των εργασιών/καθηκόντων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος
Β – Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Ι) γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν
η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή»
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για εσφαλμένη διατύπωση, δεδομένου ότι είναι
σαφές από το ίδιο άρθρο, αλλά και από επιμέρους άρθρα της Διακήρυξης (λ.χ. Β.9, σελ.
22) ότι επιτρέπεται ρητά η στήριξη στις ικανότητες τρίτων για την εκτέλεση των
εργασιών/καθηκόντων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β – Τεχνικές
Προδιαγραφές»
Απάντηση
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.8 της προκήρυξης και στο άρθρο 307 του
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, 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 αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ερώτημα 3
2.2.9.1. «Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών»
2.4.3.α. «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
Παράρτημα VI - 2.2.1 «Περιεχόμενα Υπο Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:
Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους της Διακήρυξης, προκύπτει ότι θα πρέπει να
κατατεθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο σε περίπτωση
που ο προσφέρων είναι Ανώνυμη Εταιρεία, πρέπει να υποβληθεί από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με Α.Π.449515.01.2018, ρυθμίζεται το ζήτημα της υπογραφής του ΕΕΕΣ και του ΤΕΥΔ και εισάγεται η
δυνατότητα υποβολής του με μόνη την υπογραφή του, κατά περίπτωση, νόμιμου
εκπροσώπου του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προς τούτο
φυσικού προσώπου.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι γίνεται αποδεκτό το ΤΕΥΔ, με μόνη υπογραφή, αυτή του
αρμοδίως προς τούτο εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου.
Απάντηση
Το ΤΕΥΔ, υπογράφεται:
«Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 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 οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».

Ερώτημα 4
2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»
Παράρτημα VI - 2.2.1 «Περιεχόμενα Υπο-Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Παράρτημα VI - 2.2 «Περιεχόμενα Υπο-Φακέλου Τεχνική Προσφορά»:
Από τις σχετικές παραγράφους της Διακήρυξης, προκύπτει ότι τα
δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς είναι τα ακόλουθα:

απαιτούμενα

- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο καλύπτει τα ζητούμενα
των παραγράφων
- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
- Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα VI)
- Κατάλογος Έργων Κατασκευής «Έξυπνων Εισιτηρίων» - «Πολλαπλών» (Β.4.i.)
- Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Έργων (B.4.ii. – B.4.iii.)
- Πιστοποιητικά Ποιότητας ISO 9001, 14001, 18001
- Σχέδιο Υλοποίησης Έργου (Σ.Υ.Ε.) (Β.4.iv.)
- Υπεύθυνες Δηλώσεις (Β.4.v – B.4.vi. - B.4.vii. - B.4.viii.)
- Υπεύθυνες Δηλώσεις (Β.5.)
- Έγγραφη Συμφωνία μεταξύ των φορέων, σε περίπτωση που ο φορέας στηριχθεί στις
ικανότητες τρίτων (Β.9.)
Ερώτημα 4.1
Σύμφωνα με την προτελευταία παράγραφο του άρθρου 2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»: «Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της
προκαταρκτικής απόδειξης, η προσκόμιση δικαιολογητικών, 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»
Σε συνέχεια αυτού, σας παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τα δικαιολογητικά που αναφέρουμε
ανωτέρω σας καλύπτουν κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα
του άρθρου 2.2.9.2. Β.1., Β.2., Β.3. Β.6. και Β.7. κατατίθενται κατά το στάδιο
κατακύρωσης ή πρέπει να κατατεθούν κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς?
Ερώτημα 4.2
Οι υπεργολάβοι, πέραν του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), ποια
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσουν κατά το στάδιο υποβολής
προσφοράς και ποια κατά το στάδιο κατακύρωσης?
Ερώτημα 4.3
Παρακαλούμε διευκρινίστε, ποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να
καταθέσουν οι υπεργολάβοι κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς και ποια κατά το στάδιο
κατακύρωσης, στην περίπτωση που αναλάβουν ποσοστό έργου κατώτερο του 30%, καθώς
σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), Μέρος Δ
«Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας», ζητούνται πληροφορίες για τον υπεργολάβο, σε περίπτωση που αυτός
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Απάντηση
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) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.2.2 και το Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης.
γ) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα στο Παράρτημα VI «Υπόδειγμα Τεχνικής
Προσφοράς – Πίνακας Συμμόρφωσης» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Απάντηση 4.1
Σύμφωνα με την παρ. 3.2. της διακήρυξης:
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας 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. 2.4.2.5. «ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν
υποβάλλει ηλεκτρονικά 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.
Απάντηση 4.2
Κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς οι υπεργολάβοι συμπληρώνουν το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 336 του Ν.4412/2016, προκειμένου να μην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 ο αναθέτων φορέας «δύναται να
επαληθεύσει» τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβου
σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74.
Απάντηση 4.3
Κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς οι υπεργολάβοι συμπληρώνουν το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 336 του Ν.4412/2016, όταν το τμήμα της
σύμβασης το οποίο ο ανάδοχος έχει αναφέρει στην προσφορά του κατά το άρθρο 287 ότι
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους υπερβαίνει το 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 253, ο αναθέτων φορέας α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 β) απαιτεί
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο όταν από την
ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

Ερώτημα 5
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:
Στην παράγραφο 1.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του ανωτέρω
διαγωνισμού είναι 400.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την διαμόρφωση των τιμών που πέτυχατε στους Διαγωνισμούς
σας με Αρ. 14/17, 15/17 & 16/17,
α. η συνολική ποσότητα ήταν 25.000.000 τεμ., σε αντίθεση με την ποσότητα του ανωτέρω
διαγωνισμού που είναι 4.600.000 τεμ., οπότε και δεν μπορεί να επιτευχθεί η Οικονομία
κλίμακος που επιτεύχθηκε στους ανωτέρω διαγωνισμούς,
β. με βάση τις χαμηλότερες τιμές των ειδών που επιτεύχθηκαν στον ήδη διενεργηθέντα
αντίστοιχο διαγωνισμό σας, η συνολική αξία της προσφοράς στον τρέχοντα διαγωνισμό θα
διαμορφωνόταν στα 423.200 €.
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν γίνεται αποδεκτή προσφορά η οποία υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό σας.
Σε διαφορετική περίπτωση προτείνουμε όπως αυξήσετε τον προϋπολογισμό ή όπως
μειώσετε ανάλογα τις ποσότητες των ειδών ώστε ο διαγωνισμός σας να ολοκληρωθεί
επιτυχώς.
Απάντηση
Για τις ανάγκες της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. σε μεμονωμένα έξυπνα εισιτήρια «πολλαπλά» και
«πολλαπλά» σε μορφή «ρολών εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 4.600.000 τεμάχια.
Η παραπάνω εκτιμώμενη συνολικά ποσότητα αναφέρεται προκειμένου ο Οικονομικός
φορές να διαμορφώσει την Οικονομική του Προσφορά (δεν είναι δεσμευτική).
Τον Οικονομικό φορέα θα δεσμεύει η Οικονομική του Προσφορά η όποια θα ορίζει την
τιμή για την παραγωγή ενός
(1) «έξυπνου εισιτηρίου» - «πολλαπλού» σε μορφή
μεμονωμένου πολλαπλού και την παραγωγή ενός (1) «ρολού εισιτηρίων»
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 400.000,00 ευρώ
πλέον ΦΠΑ
Οι τελικές ποσότητες σε μεμονωμένα έξυπνα εισιτήρια «πολλαπλά» και «πολλαπλά» σε
μορφή «ρολών θα οριστούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο των υπηρεσιών
σύμφωνα με τις τιμές προσφοράς του ανά τεμάχιο.
Ερώτημα 6
Το πάχος των μεμονωμένων έξυπνων εισιτηρίων δεν διευκρινίζεται στην διακήρυξη σας.
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εισιτήρια
πάχους 340um +/-10um. Στις προδιαγραφές των έξυπνων εισιτηρίων σε ρολλά αναφέρετε
ως πάχος τα 250um+/-10um. ‘Ενα περιθώριο των 30um θα ήταν καταλληλότερο για
ανέπαφα(contactless) έξυπνα εισιτήρια Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε για τα ρολλά, εισιτήρια πάχους 250um+/-30um.
Απάντηση
Σύμφωνα με την διακήρυξη, παρ. 4 Φυσικές προδιαγραφές «πολλαπλού (Διευκρινίζεται ότι
ισχύουν και για τους 2 τύπους (μεμονωμένα ή σε ρολό):
Μονάδα μέτρησης: mm
Ύψος “H”

54 ± 0.5

Μήκος “L”

85.6 +1/-0.5

Πάχος

250 ± 10

Δεν επιτρέπεται η απόκλιση από τις ανωτέρω προδιαγραφές

Ερώτημα 7
1. Στην διακήρυξη δεν διευκρινίζετε αν απαιτείται θερμικό χαρτί για τα μεμονωμένα
πολλαπλά έξυπνα εισιτήρια. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε αν χρειάζεται θερμικό
χαρτί για τα μεμονωμένα εισιτήρια ή κάποιο άλλο τεχνικό στοιχείο.
Απάντηση
Δεν απαιτείται θερμικό χαρτί για τα μεμονωμένα πολλαπλά έξυπνα εισιτήρια.
Ερώτημα 8
2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα έξυπνα εισιτήρια σε ρόλλους είναι σε κάποια σημεία
αντικρουόμενα. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η σωστή σύνθεση για τα εισιτήρια
σε ρόλλους είναι από την μία πλευρά θερμικό πολυπροπυλένιο και θερμικό χαρτί από την
άλλη πλευρά.
Απάντηση
Σύμφωνα με την διακήρυξη παρ. 1.3. χαρακτηριστικά – διεπαφές - ασφάλεια:
1. Επίστρωση Χαρτιού
Απαιτείται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης του σχεδίου του Ο.Α.Σ.Α. 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 (χαρτί με θερμική επίστρωση πολυπροπυλενίου).
Ερώτημα 9
3. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ως προς τον Τεχνικό σας εξοπλισμό-ήτοι ποιό είδος
ΑΜΕΚ (TVM’s) χρησιμοποιείτε
Απάντηση
Κατασκευαστής είναι η εταιρεία SIGMA S.p.A και το μοντέλο ETS Μηχάνημα πώλησης
εισιτηρίων

