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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σχετικά με 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 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ότι με την  αρ.402/συν.36/2-11-2020 
(ΑΔΑ:ΨΨΛΝ46ΜΑΠΣ-2ΔΨ) Απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ  :

 Τροποποιείται  η προδιαγραφή (ΙΒ1) της  υπ. αριθμ. 241047/5-10-2020 Διακήρυξης 
(ΑΔΑ: 6ΜΚΚ46ΜΑΠΣ-ΣΛΥ) διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων για την 
μακροχρόνια μίσθωση εξήντα (60) αυτοκινήτων,  για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών 
, ως ακολούθως:

Προδιαγραφή σύμφωνα με τη  Διακήρυξη  Τροποποίηση –συμπλήρωση προδιαγραφής 

ΙΒ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό 
μίσθωση οχήματα σε χώρο που θα προσδιοριστεί 
εγκαίρως από τον e-ΕΦΚΑ (σε κάθε περίπτωση σε 
πρωτεύουσες νομών) και θα είναι γνωστός κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, σε χρόνο που δεν 
θα υπερβαίνει τους δύο  (2) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό 
μίσθωση οχήματα σε χώρο που θα προσδιοριστεί 
εγκαίρως από τον e-ΕΦΚΑ (σε κάθε περίπτωση σε 
πρωτεύουσες νομών) και θα είναι γνωστός κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, σε χρόνο που δεν θα 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

                    

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

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 /Ε. Λιβανίου
Τηλ.:  210 -372 9664 /9519        
Fax:   210 -366 6007
email : tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr
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 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 
κατά δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. 

Ως εκ τούτων η  Παράγραφος  1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
της προκήρυξης διαμορφώνεται ως εξής : 

 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 16/11/2020 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00μμ

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών ορίζεται 
η 19/11/2020, ημέρα Πέμπτη.

 Ημερομηνία αποσφράγισης (διενέργεια διαγωνισμού) οριζεται η  20/11/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Επισημαίνεται ότι κατόπιν τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, τροποποιούνται αντίστοιχα τα εξής 

 Η Παράγραφος 2.4.5 ως εξής : « οι   υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι έως 21/5/2021. 

 Η Παράγραφος 2.2.2  ως εξής : «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (του άρθρου 
2.4.5 όπως διαμορφώνεται με το παρόν) ήτοι μέχρι 21/6/2021. 

 Η Παράγραφος 2. 1.3 ως εξής : «Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ήτοι έως 6/11/2020.

                                                                     
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προδιαγραφές της υπ. Αριθμ. 241047_5.10.20. Διακήρυξης 
(αρ. φακέλου ΦΓ 56Ε/19)

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α΄e- ΕΦΚΑ          

ΑΔΑ: ΨΓ8Μ46ΜΑΠΣ-ΘΘΒ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f9fda355a2bb5aa2712eeaa στις 02/11/20 13:11
3

             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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