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   Αγ. Ι. Ρέντης, αρ. πρωτ. 67467/30.12.2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31/2022 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια 

μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία 

του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.) του Ο.Α.Σ.Α, εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 360.060,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%). 

1. Αναθέτων Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΑΦΜ: 094382949 , Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, NUTS EL30. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Προμηθειών – Τμήμα Δημόσιων Διαγωνισμών, τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2104270722, 2104270693, 2104270649, 2104270710, 2104270711 / Φαξ: 2104907861. Ε-mail: 

tmefodiasmou1@osy.gr, tmefodiasmou@osy.gr, tmefodiasmou2@osy.gr, tmefodiasmou3@osy.gr & 

dieuthpromitheion@osy.gr, Διεύθυνση διαδικτύου www.osy.gr 

2. Κύρια δραστηριότητα: Αστικοί σιδηρόδρομοι, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορεία.  

3. Περιγραφή ανάθεσης: (CPV) : [30237131-6]- Ηλεκτρονικές κάρτες. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών 

εισιτηρίων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος 

Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» και συγκεκριμένα το δημοπρατούμενο είδος είναι το «πολλαπλό 

εισιτήριο» σε μορφή ρολού, του οποίου ο τύπος και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορίζονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου», της διακήρυξης. 

Η τιμή του πολλαπλού εισιτηρίου καθορίζεται σε 0,10 € ανά τεμάχιο λειτουργικού εισιτηρίου σύμφωνα 

με τη σχετική έρευνα αγοράς και δεδομένα προηγούμενων σχετικών διαδικασιών.     

Το Α.Σ.Σ.Κ. αποτελεί ένα ενιαίο από λειτουργικής άποψης σύστημα συλλογής κομίστρου για όλους τους 

τύπους των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι  χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και σαράντα Ευρώ (446.474,40 €.συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 360.060,00€, ΦΠΑ: 86.414,40€). 

Προσφορές που θα υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 

δεν θα λαμβάνονται υπόψιν κατά την αξιολόγηση. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή και παράδοση στην ΟΣΥ ΑΕ: 

3.600.600  τεμάχια «πολλαπλά» σε μορφή «ρολών», των 1.700 «πολλαπλών» 

λειτουργικών εισιτηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6.2  Παραλαβή υλικών - 

Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών   της παρούσης Διακήρυξης. 

Τμηματικές παραδόσεις θα γίνονται δεκτές μόνο έπειτα από ζήτηση του Τμήματος Καταμέτρησης.  

Στην παρούσα Διακήρυξη προβλέπεται δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με αύξηση φυσικού – 

οικονομικού αντικειμένου εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

Παράρτημα Ι «Περιγραφή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου» της Διακήρυξης.  

4. Κριτήριο κατακύρωσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Δυνατότητα προσφοράς για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών: Προσφορές υποβάλλονται για 

το σύνολο της ποσότητας.  Δεν επιτρέπεται προσφορά για μικρότερη ποσότητα από τη ζητούμενη. 

5.  Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

6. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης: Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της 

και με χρόνο παράδοσης όπως ορίζεται σε αυτήν. Η παράδοση των υλικών και η ολοκλήρωση των 

εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δυο (2) μηνών από το χρονικό σημείο που 

ορίζεται στην Σύμβαση κατά τις προβλέψεις των άρθρων 209 και 219 του ν.4412/16, της συμβάσεως 

ολοκληρουμένης με την ολοσχερή εκπλήρωση των αμοιβαίων συμβατικών υποχρεώσεων των δύο 

μερών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 202 του ν.4412/2016. 
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7. Λήψη του τεύχους του διαγωνισμού: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης και συμπληρωματικά 

έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή: www.promitheus.gov.gr και www.osy.gr. 

8. Ηλεκτρονική διάθεση εγγράφων-Διευκρινίσεις: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.  

9. Λήξη Προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και 

ώρα 11.00πμ. 

10. Ταχυδρομική διεύθυνση κατάθεσης εγγράφων: Ο.ΣΥ. Α.Ε., Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, 18233, 

Κεντρική Γραμματεία, Ισόγειο.  

11. Γλώσσα: Αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη. 

12. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν 

στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

13.  Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: Θα γίνει την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και 

ώρα 11:00πμ. 

14. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (7.201,20 ευρώ), 

το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

15. Πληρωμή Τιμήματος: Αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

16. Νομική μορφή οικονομικού φορέα: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και 

των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

17. Κριτήρια επιλογής: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα Παραρτήματα αυτής  
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18. Χρόνος ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: 180 ημερών / 6 μήνες από την επόμενη 

ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

19. Τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού: Αναφέρονται στη 

διακήρυξη. 

20. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

 

 

 

Στέφανος Αγιάσογλου 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη Τμήματος Κεντρικής Γραμματείας 

 

Αικατερίνη Πουραΐμη 
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Υπογραφή:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΑΦΑΛΗΣ
Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 051744965
Ημ. Υπογραφής: 03/01/2023 12:33:20
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