
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5ee32cda8045f405342bfc92 στις 12/06/20 12:10
1

Θέμα: «Διευκρινήσεις  για τον διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 89519/15-5-20)   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 των  από 9/06/2020 ερωτημάτων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διευκρινίζουμε τα εξής :

ΕΡΩΤΗΜΑ 
1) Σήμανση οχημάτων Δημοσίου – Παρακαλώ όπως μας στείλετε ακριβή στοιχεία για την σήμανση 
και σχετικές προδιαγραφές ώστε να υπολογίσουμε το σχετικό κόστος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα οχήματα του Δημοσίου σημαίνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ. αρ. 129/2534 
Κ.Υ.Α. Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 108/Β’/4-2-2010). Στην παρούσα περίπτωση, θα 
αναφέρεται “e-ΕΦΚΑ”.

ΕΡΩΤΗΜΑ
2) Προκειμένου να συμπεριληφθούν και λύσεις οχημάτων με κινητήρες Diesel θα πρέπει να 
τροποποιηθεί η προδιαγραφή που αφορά τον κυβισμό και να γίνει έως 1.5 κυβικά εκατοστά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν μπορούν οι φορείς του Δημοσίου, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. πρωθυπουργός, Υπουργοί 
κλπ) να διαθέτουν όχημα με κυβισμό μεγαλύτερο από 1.400cc (άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ).
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ΕΡΩΤΗΜΑ 
3) Η παράδοση των καινούργιων αυτοκινήτων μπορεί να γίνει σε πρωτεύουσες Νομών αλλά όχι σε 
κάθε περιοχή γραφείου ΕΦΚΑ δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις μας αλλά ούτε και 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Παρακαλούμε για σχετική τροποποίηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Πάντως, η συντριπτική 
πλειοψηφία (άνω του 95%) των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ είναι στις πρωτεύουσες των νομών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 
4) Παρακαλώ να διευκρινισθεί το εξής : ‘’H οριστική παραλαβή των οχημάτων μπορεί να γίνει έως 1 
μήνα από την παράδοση’’.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ένας μήνας αναφέρεται στο διαδικαστικό κομμάτι της παραλαβής (ορισμός επιτροπής, σύνταξη 
του πρωτοκόλλου παραλαβής κλπ.).

ΕΡΩΤΗΜΑ
5) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Παρακαλώ 
διευκρινίστε αν απαιτείται να διαθέτουν ISO και οι οικονομικοί φορείς ή μόνο οι κατασκευαστές των 
οχημάτων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε όλα τα σημεία της διακήρυξης το ISO αναφέρεται στο εργοστάσιο παραγωγής.

ΕΡΩΤΗΜΑ
6) Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα :
Α) Κατάλογο εκτελεσθέντων προμηθειών και υπηρεσιών με αναφορά της οικονομικής τους αξίας, 
του χρόνου παράδοσης, του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
υποψήφιου σε αυτές, συνοδευόμενος από βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης:
α) Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή.
β) Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά, είτε βεβαίωση 
του αποδέκτη της προμήθειας.
Οι εν λόγω Βεβαιώσεις και τα αντίγραφα Συμβάσεων δεν μπορούν να κοινοποιηθούν λόγω 
προσωπικών δεδομένων που προβλέπουν υψηλά πρόστιμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα εν λόγω στοιχεία δύναται να προσκομισθούν  πλήρως ανωνυμοποιημένα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 
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7) Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς : Δεδομένου ότι απαιτούνται 4 τύποι οχημάτων ανά ομάδα 
με ποιο τρόπο θα γίνει η αξιολόγηση δεδομένου ότι το κάθε όχημα θα έχει διαφορετικό Μίσθωμα. Η 
κάθε εισαγωγική έχει δική της εμπορική πολιτική την οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. 
Παρακαλούμε όπως παραθέσετε σχετικό υπόδειγμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να βγάλει ένα μέσο όρο μισθώματος των 4 τύπων οχημάτων και αυτόν να 
δηλώσει στην οικονομική του προσφορά. Π.χ. αν τα 4 οχήματα έχουν μίσθωμα 2.500, 3.000, 3.500, 
4.000, το μέσο μίσθωμα που θα πρέπει να προσφερθεί είναι: (2.500 + 3.000 + 3.500 + 4.000) / 4 = 
3.250,00 ευρώ.

ΕΡΩΤΗΜΑ
8) Η απαίτησή σας για αλλαγή οχημάτων χωρίς κόστος για τον οργανισμό σας, σε περίπτωση 
περιορισμών κίνησης στο κέντρο μεγάλων πόλεων λόγω CO2 ή καυσίμου δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή δεδομένου ότι αποτελεί κυβερνητική απόφαση για την οποία δεν ευθυνόμαστε ούτε 
μπορούμε να επηρεάσουμε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση της Διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο συγκεκριμένος όρος (όπως και 
όλοι οι υπόλοιποι) θα πρέπει να συνυπολογιστεί από το συμμετέχοντα στη διαμόρφωση της 
προσφοράς του.

ΕΡΩΤΗΜΑ
9) Παρακαλώ για την τροποποίηση του όρου για την δυνατότητα το μισθωτή να επιστρέψει χωρίς 
Ρήτρα το 20% του μισθωμένου στόλου. Θα ήταν αποδεκτό ένα ποσοστό της τάξης του 5%.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση της Διακήρυξης του διαγωνισμού. O συγκεκριμένος όρος (όπως και 
όλοι οι υπόλοιποι) θα πρέπει να συνυπολογιστεί από το συμμετέχοντα στη διαμόρφωση της 
προσφοράς του.

ΕΡΩΤΗΜΑ
10) Εκπαίδευση χρηστών σε 2 υπαλλήλους ανά υπηρεσία και περιοχή. Παρακαλώ διευκρινίστε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε κάθε αυτοκίνητο / α που παραδίδεται σε μία υπηρεσία θα πρέπει να γίνεται παρουσίαση και 
εκπαίδευση 2 χρηστών υπαλλήλων του        e-ΕΦΚΑ.

                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
              ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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