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Θέμα: «Διευκρινήσεις  για τον διαγωνισμό (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 98988)   που αφορά  την μακροχρόνια 
μίσθωση εξήντα (60) 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 56Ε/19 

Σε απάντηση των  από 22/10/2020 ερωτημάτων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διευκρινίζουμε τα εξής :

1)ΕΡΩΤΗΜΑ 
Στην παράγραφο 2 Σχέδια της Τ.Π. και των δύο ειδών αναφέρεται ότι θα πρέπει να κατατεθεί με την 
προσφορά :
«Σχέδιο γενικής διάταξης τριών (3) τουλάχιστον διαφορετικών όψεων του προσφερόμενου οχήματος 
υπό κλίμακα. Το σχέδιο να περιλαμβάνει τιμές μέγιστων εξωτερικών διαστάσεων, γωνιών 
προσέγγισης και αποχώρησης και εδαφική ανοχή.»
Τα στοιχεία των  γωνιών προσέγγισης ,αποχώρησης και εδαφικής ανοχής δίδονται από τα 
εργοστάσια κατασκευής μόνο για τα οχήματα κατηγορίας Μ1G δηλαδή μόνο για οχήματα παντός 
εδάφους (π.χ.Jeep).
Ανωτέρω στην παράγραφο Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (1.ΓΕΝΙΚΑ) και ειδικότερα στην 
υποπαράγραφο 1.3 αναφέρεται: 
«Να είναι πεντάπορτα (τύπου hatchback), με δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον πέντε(5) ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού, να είναι κατηγορίας Μ, σύμφωνα με το Παράρτημα II της 
Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.»
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Επειδή σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 τα υπό μίσθωση οχήματα είναι κατηγορίας Μ1 και όχι Μ1G 
παρακαλούμε να αφαιρεθεί η απαίτηση υποβολής, μαζί με την τεχνική προσφορά, των σχεδίων του 
οχήματος που να περιλαμβάνουν τις γωνίες προσέγγισης, αποχώρησης και της εδαφικής ανοχής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ισχύει η προδιαγραφή της Διακήρυξης και για τις δύο κατηγορίες οχημάτων, πλην όμως εφόσον 
αποδεικνύεται από τον προσφέροντα με οποιοδήποτε έγγραφο ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν 
εκδίδονται από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος δύνανται να μην προσκομιστούν.

2)ΕΡΩΤΗΜΑ
Παρακαλώ να διευκρινισθεί εάν η «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει μόνο τα φύλλα 
συμμόρφωσης συμπληρωμένα. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με την παραγ. 2.4.3.2 της προκήρυξης, στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι :  
«….H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 
Παράρτημα II της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα1 . Oι 
οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική Τεχνική προσφορά 
τους ψηφιακά υπογεγραμμένα σε μορφή .pdf συμπληρωμένο το συν/νο στη παρούσα 
υπόδειγμα φύλλο συμμόρφωσης του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας που αφορά στα 
είδη των ομάδων -τμημάτων  για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Επίσης με την 
ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων υποβάλλει ηλεκτρονικά όσα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα που αναφέρονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή».

3)ΕΡΩΤΗΜΑ 
Όσον αφορά τις παραδόσεις των οχημάτων στις έδρες όλων των νομών που ζητείτε, θα σας 
παρακαλούσαμε να γίνει αποδεκτή η παράδοση των οχημάτων στις Πρωτεύουσες των νομών , στις 
έδρες των επίσημων συνεργατών των οχημάτων που πρόκειται να προμηθευτείτε.
Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των οχημάτων διότι δεν μπορεί να 
εξασφαλισθεί η ώρα άφιξης των φορτηγών οχημάτων που θα μεταφέρουν τα οχήματα στις 
εγκαταστάσεις του ΕΦΚΑ.

1 Πρβλ άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
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Ειδικά για κάποιες περιπτώσεις της νησιωτικής Ελλάδας, προτιθέμεθα να δρομολογούμε την 
αποστολή και τα έξοδα μεταφοράς προς οποιοσδήποτε νησί, αρκεί η παραλαβή του εκάστοτε 
οχήματος να γίνεται από την Αθήνα. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η εν λόγω απαίτηση δεν δύναται να τροποποιηθεί. Ισχύει ο όρος της Διακήρυξης.

4)ΕΡΩΤΗΜΑ 
Όσον αφορά το χρόνο παράδοσης (2 μήνες), παρακαλούμε αυτός να τροποποιηθεί σε 4 μήνες, 
χρόνος ο οποίος αναφερόταν και στην προηγούμενη διακήρυξη  (Δεδομένου πως τα οχήματα θα 
παραγγελθούν ειδικά για την υπηρεσίας και λόγω συνθηκών Covid δεν είναι δυνατόν τα οχήματα να 
παραδοθούν σε 2 μήνες).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η εν λόγω απαίτηση δεν δύναται να τροποποιηθεί. Ισχύει ο όρος της Διακήρυξης.

                    
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

              ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

          ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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