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Θέμα: «Διευκρίνηση  για τον διαγωνισμό   που αφορά  την μακροχρόνια μίσθωση εξήντα 
πέντε (65) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ σε ολόκληρη την 
Ελλάδα από τις κατά τόπους Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού, για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) ετών.

         ΦΓ 56/19 
Σε απάντηση του από 5/06/2020 ερωτήματος (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διευκρινίζουμε το εξής :

ΕΡΩΤΗΜΑ 
«…..  διευκρίνιση επί του άρθρου 2.2.6 όπου αναφέρει < Κατά την τελευταία τριετία να έχει 
εκτελέσει παραδόσεις οχημάτων, συναφών με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης από τις 
οποίες να προκύπτει ότι η παραδοθείσα ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50% για την/τις 
ομάδα/ομάδες στις οποίες συμμετέχει >. Η  ερώτηση  είναι, εάν είναι υποχρεωτικό να 
υπάρχουν 50% και άνω ( 33 οχήματα) σε μακροχρόνιες μισθώσεις αποκλειστικά 5 ετών 
και αποκλειστικά σε δημόσιο οργανισμό κατά τη τελευταία τριετία.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το νόημα της φράσης «Κατά την τελευταία τριετία να έχει εκτελέσει παραδόσεις οχημάτων, 
συναφών με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, από τις οποίες να προκύπτει ότι η 
παραδοθείσα ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 50% για την/τις ομάδα/ομάδες στις οποίες 
συμμετέχει» είναι το εξής:

1) Ο συμμετέχων στην 1η ομάδα (20 οχήματα κατηγορίας Β) θα πρέπει να έχει παραδώσει την 
τελευταία τριετία τουλάχιστον 50% Χ 20 = 10 οχήματα κατηγορίας Β.

2) Ο συμμετέχων στην 2η ομάδα (40 οχήματα κατηγορίας C) θα πρέπει να έχει παραδώσει την 
τελευταία τριετία τουλάχιστον 50% Χ 40 = 20 οχήματα κατηγορίας C.

                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ. 104 31, Αθήνα
Πληρ.:Ε.Ανδρεάκη
Τηλ.:  210 -372 9664 /9519        
Fax:   210 -366 6007
email : tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

mailto:tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ee092168045f40534159875 στις 10/06/20 11:33
2

3) Ο συμμετέχων στην 3η ομάδα (5 οχήματα κατηγορίας 4Χ4) θα πρέπει να έχει παραδώσει την 
τελευταία τριετία τουλάχιστον 50% Χ 5 = 2,5 , δηλαδή τουλάχιστον 3 οχήματα κατηγορίας 
4Χ4.

Παρατηρήσεις:

1) Δεν λαμβάνεται υπόψη αν τα οχήματα αυτά έχουν παραδοθεί σε δημόσιο φορέα ή ιδιωτικό 
φορέα ή ιδιώτη. Προσμετρώνται όλες οι παραδόσεις.

2)  Τα έτη παραχώρησης των οχημάτων αυτών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5, καθώς η 
παραχώρηση για περισσότερα από 5 έτη (6, 7 κλπ) προφανώς καλύπτει την επιθυμητή 
εμπειρία και για τα - ζητούμενα από την προκήρυξη - 5 έτη εκμίσθωσης

                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
              ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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