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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 30/10/2020 ερωτημάτων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διευκρινίζουμε τα εξής :

1)ΕΡΩΤΗΜΑ 
Χρόνος Παράδοσης οχημάτων
Η απαίτηση του Διαγωνισμού είναι η παράδοση των οχημάτων να γίνει εντός 2 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Παρακαλούμε για την τροποποίηση του χρόνου παράδοσης 
σε 4 μήνες δεδομένου ότι οι εισαγωγικές εταιρείες των οχημάτων δεν μπορούν να καλύψουν την εν 
λόγω απαίτηση.
Επιπλέον λόγω των συνθηκών που επικρατούν  λόγω της πανδημίας Covid-19 και τα προβλήματα 
που προκύπτουν στα εργοστάσια παραγωγής , δεν καθίσταται δυνατή η παράδοση των οχημάτων σε 
2 μήνες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο χρόνος παράδοσης των αυτοκινήτων τροποποιήθηκε σύμφωνα με  την αρ.402/συν.36/2-11-
2020(ΑΔΑ:ΨΨΛΝ46ΜΑΠΣ-2ΔΨ) Απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ  και τα αυτοκίνητα δίνατε να 
παραδοθούν  σε έως  4 μήνες από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης. 

                    

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
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2)ΕΡΩΤΗΜΑ
Παραλαβή οχημάτων
Αναφέρετε ότι η παραλαβή των οχημάτων θα γίνει το αργότερο ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 
παράδοσης.
Ο χρόνος αυτός είναι ιδιαίτερα μεγάλος και παρακαλούμε να τροποποιηθεί σε 5 ημέρες από τον 
ποιοτικό έλεγχο των οχημάτων.
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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