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ΘΕΜΑ :

Προκήρυξη 7/2019 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο ««Προμήθεια Μέσων Προϊόντων Κομίστρου 
υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», 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 7/2019 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια 
Μέσων Προϊόντων Κομίστρου υπό Μορφή «Έξυπνων Καρτών», που Απαιτούνται κατά τη 
Λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» σας γνωρίζουμε ότι:

 Ερωτήματα 
α) Στο άρθρο 6 Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης, παράγραφος 6.3 Παραλαβή ειδών – χρόνος και τρόπος 

παραλαβής υλικών σελ. 54 αναφέρεται: «Κατά την παραλαβή των ειδών θα προσκομίζεται 
αναφορά εργαστηριακών ελέγχων για τα προς παράδοση είδη, από ανεξάρτητο προς τον ανάδοχο 
διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ISO 15457 & ISO 14443». 
Παρακαλώ όπως μας κοινοποιήσετε τα αναγραφόμενα ISO και μας επισημάνετε τις παραμέτρους 
που θα ελεγχθούν.

β) Στο παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
στην σελ. 57 παράγραφος 2.2 αναφέρεται: «2.2. Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά «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».
Παρακαλώ όπως μας επισημάνετε τις παραμέτρους που θα ελεγχθούν σύμφωνα με το 
αναφερόμενο ISO.

γ) Στο παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
στην σελ. 58 παράγραφος 2.3. Φυσικά Χαρακτηριστικά «Πολλαπλού» αναφέρεται: «Τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του πολλαπλού εισιτηρίου θα καλύπτουν τα αναγραφόμενα στο ISO 15457 & ISO 
14443».
Παρακαλώ όπως μας επισημάνετε τις παραμέτρους που θα ελεγχθούν σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα ISO.

δ) Στο μέρος Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ» παράγραφος 1. Αναλυτικές 
Προδιαγραφές «Πολλαπλού» σελ.63 αναφέρεται «1. Κεραία - Το μέγεθος της κεραίας που θα 
χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το ISO/IEC 14443».
Παρακαλώ όπως μας επισημάνετε τις παραμέτρους που θα ελεγχθούν σύμφωνα με το 
αναφερόμενο ISO.

ε) Στο μέρος Β: παράγραφος 4.1 Χαρακτηριστικά, Διεπαφές & Ασφάλεια σελ. 64 αναφέρεται:
«Επίστρωση Χαρτιού Απαιτείται υψηλή ποιότητα εκτύπωσης του σχεδίου του Ο.Α.Σ.Α. επί του 
«πολλαπλού». Το χαρτί «πολλαπλού» πρέπει να είναι ανθεκτικό σε δυνάμεις διάτμησης, να 
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καλύπτει την ακαμψία και τον συντελεστή τριβής, τις συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας και 
γενικότερα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ISO 15457. Η συγκόλληση των προς 
παράδοση εισιτηρίων σε μορφή ρολών εισιτηρίων θα πρέπει να είναι συμπαγής και να μην 
διαιρείται και η αναλογία των συστατικών της κόλας που θα χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση 
των δύο όψεων των πολλαπλών στο ρολό πρέπει να είναι τέτοια (ποσοτικά και ποιοτικά) ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων (μετά την κοπή του 
πολλαπλού εισιτήριου από το ρολό να μην επικάθονται στο μαχαίρι υπολείμματα κόλας)».
Παρακαλώ όπως μας επισημάνετε τις παραμέτρους που θα ελεγχθούν σύμφωνα με το 
αναφερόμενο ISO.

στ) Στο μέρος Β παράγραφο 6 σελ. 65- Φυσικές προδιαγραφές «πολλαπλού» σε μορφή ρολού 
αναφέρεται:
«Πλευρά A εμπρόσθια : χαρτί με θερμική επίστρωση, πάχους 70 – 80 um (λείο, ανθεκτικό, 
αδιάβροχο, έντονο λευκό, να συγκρατεί το μελάνι με υψηλή ακρίβεια, δεν μουτζουρώνει) Πλευρά 
B οπίσθια : Μη θερμικό χαρτί, ματ , πάχους 75 – 85 um (λείο, ανθεκτικό, αδιάβροχο, έντονο 
λευκό, συγκρατεί το μελάνι με υψηλή ακρίβεια, δεν μουτζουρώνει)».
Παρακαλώ όπως μας επισημάνετε τις παραμέτρους που θα ελεγχθούν καθώς και τον τρόπο 
αδιαβροχοποίησης του εισιτηρίου. Σύμφωνα με τις προηγούμενες προδιαγραφές απαιτείτο η χρήση 
συνθετικού χαρτιού με επίστρωση πολυπροπυλενίου στο εμπρόσθιο μέρος για το πολλαπλό σε 
μορφή ρολού και με επίστρωση πολυπροπυλενίου στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος για το 
πολλαπλό σε μεμονωμένη μορφή το οποίο (πολυπροπυλένιο) εκ φύσεως προσέδιδε 
αδιαβροχοποίηση.

ζ) Στο μέρος Β παράγραφο 6. Διατήρηση φυσικών χαρακτηριστικών σελ. 67 αναφέρεται:
«Το ρολό θα έχει φυσικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο ISO-
15457- 1:2008 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».
Παρακαλώ όπως μας επισημάνετε τις παραμέτρους που θα ελεγχθούν σύμφωνα με το 
αναφερόμενο ISO.

Απαντήσεις
Στα ερωτήματα σχετικού αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων, προσήκουν οι ακόλουθες απαντήσεις 
για τα σημεία α, β, γ, δ, ε, ζ:

Τα αναγραφόμενα ISO στην σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού είναι προσιτά στον καθένα και 
μπορείτε να τα αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ (elot.gr). Αυτονόητο τυγχάνει ότι 
οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα είναι σύμφωνοι με κάθε σχετική παράμετρο που προβλέπεται στα 
αναγραφόμενα ISO. 

στ) Ως προς τον τρόπο αδιαβροχοποίησης του εισιτηρίου, αυτός μπορεί να είναι ο κάθε 
ενδεικνυόμενος προς τούτο τρόπος σύμφωνα με εγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ

Νικόλαος Αθανασόπουλος
Για την ακρίβεια

Η Διευθύντρια Διοικητικού

Ίρις Αντωνοπούλου


