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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής
υπηρεσιών του Συμβούλου Διαχείρισης του εγκεκριμένου
προγράμματος της Ο.Ε.Φ. ΑΣ ΠΥΡΓΟΥ «Ο ΡΟΔΙΤΗΣ»για
τα έτη 2018-2021 (στο πλαίσιο των Καν.(ΕE) 611/2014 και 615/2014)
Ο Α.Σ. ΠΥΡΓΟΥ Ο ΡΟΔΙΤΗΣ έχει αναγνωριστεί ως Οργάνωση Παραγωγών για το προϊόν
Ελαιολάδου, με έδρα τον Πύργο Ηλείας, σύμφωνα με την Απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με Αρ.Πρωτ. 14668/1093/15-01-2018.
Για την αναγνωρισμένη ΟΕΦ εγκρίθηκε Τριετές πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα την Aπόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπ’ αριθμ. 568/24899/30.03.2018.

Δημοσίευση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ.
61/16616/31.01.18 Aπόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει
τροποποιηθεί

και

ισχύει,

αναρτήθηκε

στον

δικτυακό

τόπο

της

ΟΕΦ

(www.

https://sites.google.com/site/asrodiths) και στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Διευκρινήσεις επί της Πρόσκλησης
Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο εγγράφως, το αργότερο πέντε (5)
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και
απαντώνται εγγράφως μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΡΟΔΙΤΗΣ
ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 15, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 27100
Τηλ. 2621500801 Fax.2621500802
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Αρμόδιος Επικοινωνίας: Αθανάσιος Μικελόπουλος

Υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται έως την
ημερομηνία και ώρα λήξης της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης. Οι φάκελοι των προσφορών
μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο του προσφέροντος είτε ταχυδρομικώς υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ ΑΣ ΠΥΡΓOΥ Ο
ΡΟΔΙΤΗΣ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση των παρακάτω έργων με ανοικτή διαδικασία
(παρούσα πρόσκληση) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και
ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
Για τις ανάγκες υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος και συγκεκριμένα για την παροχή
υπηρεσιών επιθυμούμε να υποβληθούν προσφορές έως και την ημερομηνία & ώρα λήξης ισχύος
της πρόσκλησης για τις υπηρεσίες που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις
του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την περίοδο 2018-2021:
Εγκεκριμένες Δράσεις Προγράμματος Εργασίας
Οι

δράσεις του εγκεκριμένου προγράμματος αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω

πίνακα:
ΤΟΜΕΑΣ

ΔΡΑΣΗ

Β

B.iii. Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης
των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της
ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής
του.
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Β

Βiv: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης - Κατάρτιση ελαιοπαραγωγών
στην εφαρμογή του Συστήματος, σύμφωνα με τις αρχές της
ΟΔ

Γ

Γiii:

Κατάρτιση

ελαιοπαραγωγών

σε

νέες

τεχνικές

καλλιέργειες ( μέσω πρακτικής επίδειξης επιτόπου στον αγρό.

Δ

Δi: Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής,
παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη
μεταποίησή τους

Στ

Στii:Πλήρης

σχεδιασμός,

ανάπτυξη

και

συντήρηση

διαδικτυακού τόπου για 3 χρόνια

Δικαίωμα υποβολής προσφορών
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα

τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα

τα

οποία

αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός, Αντικείμενο του έργου:
Εγκεκριμένος προυπολογισμός: 28.436,31€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το
σύνολο της τριετίας 2018-2021 του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας.
Αναλυτικότερα:
1o έτος (2018-2019) : 9.478,77 €
2o έτος (2019-2020) : 9.478,77 €
3o έτος (2020-2021) : 9.478,77 €
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Αντικείμενο του έργου: Το έργο του Συμβούλου Διαχείρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
εξής:


Ανάλυση των δραστηριοτήτων και διαμόρφωση προδιαγραφών για τα έργα/προμήθειες
για τα οποία θα απαιτηθεί η ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες/προμηθευτές



Υποστήριξη στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, παρακολούθηση, έλεγχο και παραλαβή
του έργου των εξωτερικών συνεργατών / προμηθευτών των επιμέρους δραστηριοτήτων



Υποστήριξη για τη σύνταξη και την προετοιμασία των φακέλων είσπραξης της ενίσχυσης
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ



Υποστήριξη στη σύνταξη και στην προετοιμασία των εκθέσεων προόδου του
προγράμματος και τυχόν αιτημάτων τροποποίησης του προγράμματος



Επιτόπια υποστήριξη κατά τη διεξαγωγή των προβλεπομένων ελέγχων από τις αρμόδιες
αρχές ( όπως ΔΑΟΚ κλπ).

Οι εργασίες του Συμβούλου Διαχείρισης θα παρέχονται διαρκώς και θα παραλαμβάνονται
τμηματικά κατά τη διάρκεια του έργου το οποίο ξεκινά με την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και ολοκληρώνεται στις 31/3/2021. Για την τμηματική παραλαβή ο Σύμβουλος
Διαχείρισης έχει την υποχρέωση της υποβολής τακτικών εκθέσεων εργασιών.

Δικαιολογητικά τεχνικής και οικονομικής προσφοράς
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά
τους επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται
ακολούθως:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Δωροδοκία
Απάτη
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:








Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική
πράξη.
Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς
Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου
διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού Δεν έχει επιδείξει
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της,
αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.

γ. Παρουσίαση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας.
Θα αξιολογηθούν θετικά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που θα περιλαμβάνουν στην ομάδα έργου τους
στελέχη με επαρκή εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων καθώς και επαρκές προσωπικό
υποστήριξης που θα αναλάβει την οργάνωση των πληροφοριών και των υπολοίπων δεδομένων
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που σχετίζονται με την εφαρμογή του προγράμματος. Επίσης, οι υποψήφιοι φορείς απαιτείται
να έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, το οποίο να έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης
διαπιστευμένο για το πεδίο των λειτουργιών της εταιρείας του από το ΕΣΥΔ και το οποίο είναι
σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους.
δ. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρουσιάζοντας με σαφή τρόπο



τις υπηρεσίες τις οποίες θα παράσχει ο υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση του
έργου.
την μεθοδολογία υλοποίησης

ε. Οικονομική προσφορά με το προσφερόμενο καθαρό ποσό (ολογράφως και αριθμητικά σε
ΕΥΡΩ (€)) για τις υπηρεσίες του Συμβούλου διαχείρισης και ξεχωριστή αναφορά στον
αναλογούμενο ΦΠΑ.
στ. Χρόνος ισχύος της προσφοράς (κατ’ ελάχιστον ισχύς 90 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς).
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
Οι προσφορές αξιολογούνται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες με βάση τα παρακάτω κριτήρια από
την Ομάδα Διοίκησης - Παραλαβής του έργου (που αποτελεί και την επιτροπή αξιολόγησης) η
οποία και υποβάλει την αναφορά της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. το οποίο έχει και την
ευθύνη της τελικής έγκρισης της αναφοράς της Ομάδας.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων παροχής υπηρεσιών
είναι συγκεκριμένος σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ΄αριθμ. 568/24899/30.03.2018. Κατά συνέπεια το στοιχείο της
τιμής είναι σταθερό και η ανάθεση θα γίνει αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών κριτηρίων που
αναφέρονται στη συνέχεια :
1. Πληρότητα απαιτούμενων δικαιολογητικών (ως άνω)
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2. Συνολική Ποιότητα προσφοράς
3. Εταιρικό προφίλ του προσφέροντος προμηθευτή
4. Αξιοπιστία / εικόνα προμηθευτή
5. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
6. Συμμόρφωση προς τον διαθέσιμο προϋπολογισμό
7. Μεθοδολογία προσέγγισης της υλοποίησης – στάδια εργασιών – περιγραφή παραδοτέων–
διαχείριση του έργου
8. Εμπειρία και εντυπώσεις από τον υποψήφιο Ανάδοχο σε αντίστοιχα, ή παραπλήσια έργα.
Όπως αναφέρθηκε, η ΟΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να έρθει σε επικοινωνία με άλλους φορείς τους
οποίους ο ανάδοχος έχει αναφέρει στην εμπειρία του ότι έχει εκτελέσει σε αυτούς έργα
παρόμοια με το παρόν σε προηγούμενες περιόδους.
Η ΟΕΦ εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τα απαιτούμενα
αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα
σχετικά, τα οποία και ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού
περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.
Η Ομάδα με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών με βάση τα παραπάνω κριτήρια
επιλέγει τον ανάδοχο και ενημερώνει άμεσα όλους τους συμμετέχοντες κοινοποιώντας τους το
κείμενο της απόφασης.
Σε περίπτωση απόρριψης μιας προσφοράς, η απόρριψη θα αιτιολογείται επαρκώς και η
αιτιολόγηση θα περιλαμβάνεται στην σχετική απόφαση.
Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μία μόνο φορά μέσα στις 3 εργάσιμες ημέρες μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ και η
διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της
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ένστασης, ενημερώνοντας σχετικά αυτόν που κατέθεσε την ένσταση και επικαιροποιώντας το
κείμενο της απόφασης εφόσον απαιτείται.

Οριστικοποίηση του Αναδόχου
Η Ο.Ε.Φ. γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ. τα ακόλουθα:
α) Τις προβλεπόμενες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
β) Το Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και επιλογής του αναδόχου (εξωτερικού συνεργάτη).
γ) Αντίγραφα των φακέλων με τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι.
δ) Τυχόν ενστάσεις ή υπομνήματα που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής των
εξωτερικών συνεργατών και
ε) Το σχετικό σχέδιο σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΧVII της
υπ’ αριθμ. 1533/47977/29.03.2018 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του (ανά
έργο) αναδόχου-εξωτερικού συνεργάτη και εκδίδει σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια δίνει τη
σχετική έγκριση και η Ο.Ε.Φ. προβαίνει στη σύναψη της σύμβασης με τον ανάδοχο- εξωτερικό
συνεργάτη η οποία κοινοποιείται στην επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ.
Συμβάσεις και τρόπος πληρωμής
Με τον εκάστοτε επιλεχθέντα Ανάδοχο συντάσσεται σχετική Σύμβαση, η οποία υποβάλλεται και
προεγκρίνεται από τη σχετική ΔΑΟΚ.
Ο Ανάδοχος υποβάλει εγγυητική επιστολή τράπεζας καλής εκτέλεσης του έργου για κάθε
σύμβαση ίση με το 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής του (χωρίς ΦΠΑ). Η
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εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή του έργου της κάθε
σύμβασης.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, η εξόφληση γίνεται σε δόσεις, το ποσό και ο
χρόνος πληρωμής των οποίων θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την
κατακύρωση του έργου.
Δικαιώματα ΟΕΦ
Η ΟΕΦ διατηρεί το δικαίωμα, στην περίπτωση που κρίνει τις προσφορές ως ασύμφορες
ή

μη

ικανοποιητικές

να

ακυρώσει

και

να

επαναλάβει

τη

διαδικασία

ανάθεσης

έργου/προμήθειας με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, χωρίς να προκύπτουν από αυτές
τις ενέργειές της δικαιώματα ή αξιώσεις για τους υποψήφιους Αναδόχους.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Με τιμή
Αθανάσιος Μικελόπουλος
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