ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΔΛΑΙΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΔΦ

ΚΑΣ ΑΝΟΠΑΡ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΡΟΤΜΑΣΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΤΜΑΣ Α ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΑΝΙΑ ΥΑΝΙΩΝ, Σ.Κ.
73002, ΣΗΛ: 2824041445 Email : palroumata@yahoo.gr
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ
ΔΡΓΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑΚΑΙ ΔΓΚΑΣ ΑΣΑΗ
ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΟΡΣΑ ΣΟ ΔΛΑΙΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤ Α..
ΘΔΜΑ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΡΑΗ Γiv
ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ
ΟΔΦ Α ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΩΝ ΚΑΝ. 611/2014
& 615/2014 ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018-2021

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ
ΙΥΤΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ
ΙΥΤΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

13ε ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2018

3ε ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2018

ΟΔΦ Α Π. Ρνπκάησλ

Πξόζθιεζε Πξνκήζεηαο Παγίσλ Γξάζεο Γiv.

ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΔΛΑΙΟΤΡΓΙΚΟ ΚΑΙ

Παλαιά Ρούμαηα, 13η επηεμβπίος 2018

ΚΑΣΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΤΜΑΣΑ, Γ. ΠΛΑΣΑΝΙΑ
ΥΑΝΙΩΝ, ΣΚ 73002
ΣΗΛ. 2824041445
ΑΦΟΡΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΟΡΣΑ ΣΟ ΔΛΑΙΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤ Α..

ΠΑΛΑΙΩΝ

ΡΟΤΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΓΡΑΗ Γiv ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΟΔΦ Α ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΣΗ
ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2018-2021»

Α. ΑΝΑΘΔΣΟΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΈΡΓΩΝ
Α1. ηοισεία Αναθέηονηορ Φοπέα
Αλαζέηνλ θνξέαο είλαη ν Αγξνηηθόο Διαηνπξγηθόο θαη Καζηαλνπαξαγσγηθόο πλεηαηξηζκόο Παιαηώλ
Ρνπκάησλ, ν νπνίνο απνηειεί λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Κύξηα δξαζηεξηόηεηα ηνπ
ζπλεηαηξηζκνύ είλαη ε παξαγσγή, απνζήθεπζε, θαη εκπνξία ειαηνιάδνπ θαη ε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο
ιηαληθήο πώιεζεο θαη πξαηεξίνπ αγξνεθνδίσλ.
Ο

Αγξνηηθόο

Διαηνπξγηθόο

θαη

Καζηαλνπαξαγσγηθόο

πλεηαηξηζκόο

Παιαηώλ

Ρνπκάησλ

αλαγλσξίζηεθε από ηελ Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Υαλίσλ σο Οξγάλσζε Παξαγσγώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλ. (ΔΔ) 1308/2013 ηεο Δπηηξνπήο
γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηώλ ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκόλ
397/18265/16.02.17 απόθαζε ηνπ ΤΠΑΑΣ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Ωο αλαγλσξηζκέλε
Οξγάλσζε Παξαγσγώλ (θαη Οξγάλσζε Διαηνπξγηθώλ Φνξέσλ - ΟΔΦ), έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε
ηξηεηνύο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ Καλ.(ΔΔ) 611/2014 θαη 615/2014 γηα ηελ πεξίνδν
2018 - 2021, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 578/25061/30.03.2018 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ο

Αγξνηηθόο Διαηνπξγηθόο θαη Καζηαλνπαξαγσγηθόο

πλεηαηξηζκόο Παιαηώλ Ρνπκάησλ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο ε «ΟΔΦ».
Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο ΟΔΦ είλαη ηα αθόινπζα:
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ΟΔΦ Α Π. Ρνπκάησλ

Πξόζθιεζε Πξνκήζεηαο Παγίσλ Γξάζεο Γiv.

Γηεύζπλζε Έδξαο / Δπηθνηλσλίαο : Παιαηά Ρνύκαηα, Γήκνπ Πιαηαληά Υαλίσλ, ΣΚ. 73002
Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: 2824041445, Email: palroumata@yahoo.gr
Αξκόδηνο γηα Πιεξνθνξίεο : Μνηάθεο Γεώξγηνο

Α2. ηοισεία Γιαδικαζίαρ Αναθέζευν και Θεζμικό Πλαίζιο
ύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ε ΟΔΦ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάζεζε
ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο. Σν ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνύζα δηαδηθαζία είλαη ην θαηαζηαηηθό ηεο ΟΔΦ
θαη ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ππ’ αξηζκ.. 61/16616/31.01.18 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, ε νπνία θαη ζέηεη ην λνκνζεηηθό πιαίζην
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Καλ.(ΔΔ) 611/14 & 615/14 ηεο πεξηόδνπ 20182021. Σν έξγν ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο θαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη αλάζεζεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα.
Α3. Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηος Έπγος
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αθνξά ην έξγν ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο
ζηεγάζηξνπ θαη πόξηαο ζην ειαηνπξγείν ηνπ Α.. ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο
Γiv ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ Α ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ.
Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο:
ηέγαζηπο
 Γηαζηάζεηο

18 Υ 4 m. Ύςνο 3m

 Τιηθό θαηαζθεπήο

Σξαπεδνεηδήο γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6m. Η ζηήξημε ηνπ
ζηεγάζηξνπ ζα γίλεη κε ηεηξάγσλεο ραιύβδηλνπο γαιβαληζκέλνπο
θνηινδνθνύο δηαζηάζεσλ 10 Υ 10 cm πάρνπο 3mm σο εμήο :
 Πξόζζεην κέξνο : 4 δνθνί κε πάθησζε ζθπξνδέκαηνο ζην έδαθνο.
 Οπίζζην κέξνο: 8 δνθνί νη νπνίνη ζα αθνπκπάλε ηνλ ηνίρν ηνπ
ειαηνπξγείνπ.
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ΟΔΦ Α Π. Ρνπκάησλ

Πξόζθιεζε Πξνκήζεηαο Παγίσλ Γξάζεο Γiv.

Πόπηα ελαιοςπγείος
 Γίθπιιε πόξηα κε δύν θηλνύκελα κέξε θαη έλα ζηαζεξό κέξνο
 Τιηθό θαηαζθεπήο:

Σξαπεδνεηδήο γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6m.

 Γηαζηάζεηο θάζε
θηλνύκελνπ θύινπ :

3,5 Υ 1,80 (ύςνο) m

 Θα ππάξρεη ζηαζεξό κέξνο από ηελ ίδηα ιακαξίλα, γηα ην ηκήκα αλάκεζα ζηα θηλνύκελα θύιια θαη
ηνλ ηνίρν ηνπ ειαηνπξγείνπ.


Η πόξηα ζα έρεη κεραληζκό αλνίγκαηνο / θιεηζίκαηνο κε ηειερεηξηζκό

O εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ έδξα ηεο ΟΔΦ θαη λα παξαδνζεί ζε θαηάζ ηαζε «εηνίκνπ
πξνο ιεηηνπξγία»

θαη λα θέξεη εηδηθή κεηαιιηθή ζήκαλζε (πηλαθίδα) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη

επαλάγλσζηα ηα εμήο: «Πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα - θαλ. (ΔΔ)
611/2014 & 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο όπσο ηζρύνπλ - δξαζηεξηόηεηα Γiv. ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο ηελ αξηζ. 580/25069/30.03.2018 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ».
Ο εγθεθξηκέλνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δξάζεο Γiv γηα ην παξόλ έξγν αλέξρεηαη ζε 17.000,00€ (ρσξίο
ΦΠΑ) γηα ην ζηέγαζηξν θαη 5.500,00€ (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ Πόξηα.
Α4. Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών
H θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 03/10/2018 θαη ώξα 1:00 κκ. Η ΟΔΦ
δύλαηαη λα παξαηείλεη ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθόζνλ θξίλεη όηη ζπληξέρνπλ ιόγνη πνπ ην
ππαγνξεύνπλ.
A5. Γημοζιόηηηα
Η παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξηζκ.
61/16616/31.01.18 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Σξνθίκσλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρύεη, αλαξηήζεθε ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ΟΔΦ θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ..

Β. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Β1. Γενικέρ πληποθοπίερ
H παξνύζα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην παξόλ έγγξαθν «Πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ην έξγν ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ζηεγάζηξνπ θαη πόξηαο ζην ειαηνπξγείν
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ΟΔΦ Α Π. Ρνπκάησλ

Πξόζθιεζε Πξνκήζεηαο Παγίσλ Γξάζεο Γiv.

ηνπ Α.. ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο Γiv ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο
εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ Α Παιαηώλ Ρνπκάησλ βάζεη ησλ Καλ. 611/2014 & 615/2014 ηεο πεξηόδνπ 20182021», ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηηο αλσηέξσ δηεπζύλζεηο (βι. παξ. Α5).
Πάζεο θύζεσο αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ην αξγόηεξν έμη (6)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απαληώληαη
εγγξάθσο εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο . Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη
κε άιιν ηξόπν δελ εμεηάδνληαη.
Όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηελ παξνύζα δηαδηθαζία θαη όια ηα έγγξαθα πνπ ζα αθνξνύλ ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνο αλάζεζε έξγσλ ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
Β2. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ- Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ζα ππνβάιινπλ ηα
αθόινπζα - επί πνηλήο απνθιεηζκνύ ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπο:
1. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία
ηεο παξνύζαο δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη : κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο ηνπ δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από
ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:
 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
 Γσξνδνθία
 Απάηε
 Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
 Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
 Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία
ηεο παξνύζαο δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη :κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο
ηεο πξνζθνξάο ηνπ:
 Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο). Γελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε
δηθαζηηθή απόθαζε ή αλέθθιεηε δηνηθεηηθή πξάμε.
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Πξόζθιεζε Πξνκήζεηαο Παγίσλ Γξάζεο Γiv.

 Γελ ηειεί ζε θαζεζηώο πηώρεπζεο θαη επίζεο, όηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή
έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ

ζπκβηβαζκνύ ή ηεινύλ ζε αλαζηνιή

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
 Γελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιινπ δηαγσληζκνύο
 Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ
δηαγσληζκνύ κε ζηόρν ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ
 Γελ έρεη επηδείμεη επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο,
απνδεκηώζεηο ή άιιεο όκνηεο θπξώζεηο.

Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γ1. Υπόνορ / Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ηνπ άξζξνπ Α4 ηεο
παξνύζαο.Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ είηε από εθπξόζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο
είηε κε courier, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρνπλ παξαδνζεί ζηελ έδξα καο έσο ηελ αλσηέξα εκέξα θαη
ώξα.
Γ2. Γομή/ Πεπιεσόμενο Φακέλος Πποζθοπών
Γ2.1. Γομή Φακέλος Πποζθοπών
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε θάθειν (θύξηνο θάθεινο) ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη επθξηλώο ην
αθόινπζα:
Προζθορά ηοσ « επωνσμία προζθέρονηος » ζηο πλαίζιο ηης από ΥΥ/ΥΥ/ΥΥ πρόζκληζης
εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ηης ΟΕΦ Α ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ και με καηαληκηική προθεζμία
σποβολής προζθορών ηην ΥΥ/ΥΥ/ΥΥ
Δληόο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ πξνζθνξώλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα:


Σερληθό-νηθνλνκηθή πξνζθνξά



Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο

Γ2.2. Σεσνικό-οικονομικέρ πποζθοπέρ
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Η ηερληθό-νηθνλνκηθή πξνζθνξά πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθόινπζα:


ηνηρεία πξνζθέξνληνο



Έξγν ην νπνίν αθνξά (αλαθνξά παξνύζαο πξόζθιεζεο)



Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνύ



Οηθνλνκηθή πξνζθνξά



Πεξίνδνο εγγύεζεο



Υξόλνο παξάδνζεο



Υξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο

Γ2.3. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Ο πξνζθέξνλ ππνβάιεη ηηο Τπεύζπλεο Γειώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. Β2 ηεο παξνύζαο.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΩΝ
Γ.1. Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηεο ΟΔΦ ζύκθσλα κε ην άξζξν 12δ παξ.3 ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18
απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, κεηά
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή, κεξηκλά γηα ηελ
δεκνζίεπζε ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ηεο παξ. Α5 ησλ επσλπκηώλ ησλ πξνζθεξόλησλ πνπ ππέβαιαλ
εκπξόζεζκα θάθειν πξνζθνξώλ.
Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζπλέξρεηαη εληόο ην αξγόηεξν δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ επηινγή ηνπ
πξνκεζεπηή.
Με ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο θαηαρσξεί ζην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο
ηα ζηνηρεία ππνβνιήο θαη ηελ επσλπκία ησλ πξνζθεξόλησλ πνπ ππέβαιιαλ πξνζθνξέο.
Δλ ζπλερεία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο γηα θάζε πξνζθέξνληα θαη
θαηαρσξεί ζην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηε ζπκκόξθσζε ή κε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο
παξνύζαο. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθώζεσλ απηέο θαηαγξάθνληαη ζην αλσηέξσ πξαθηηθό. Η επηηξνπή
αμηνιόγεζεο εθόζνλ θξίλεη όηη θάπνην δηθαηνινγεηηθό ζπκκνξθώλεηαη θαη’ αξρήλ κε ηα απαηηνύκελα
αιιά ρξήδεη δηεπθξηλήζεσλ ή/θαη ζπκπιεξώζεσλ από ηνλ πξνζθέξνληα, δεηεί εγγξάθσο ηα ζρεηηθά, ηα
νπνία θαη ν πξνζθέξνλ νθείιεη λα παξέρεη εληόο ηνπ εύινγνπ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ πνπ ζα ζέηεη ην
αλσηέξσ έγγξαθν.
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ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθό -νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
ησλ πξνζθεξόλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έθξηλε πιήξε. Αξρηθά ε επηηξνπή ειέγρεη όηη νη
ηερληθό-νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξνβιεπόκελα ηεο παξνύζαο. Η επηηξνπή
αμηνιόγεζεο κπνξεί λα απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηερληθό-νηθνλνκηθή πξνζθνξά:


ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη κε ηνλ ηξόπν θαη κε ην πεξηερόκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα



ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθόζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηόξζσζε

ε πεξίπησζε πνπ κία ηερληθό-νηθνλνκηθή πξνζθνξά θξηζεί απαξάδεθηε απηό θαηαρσξείηαη ζην
πξαθηηθό αμηνιόγεζεο καδί κε ηελ ζρεηηθή αηηηνιόγεζε.
Δλ ζπλερεία, ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνρσξά ζηελ ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε ησλ ηερληθό-νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ. Όπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ παξ. Α2 ηεο παξνύζαο ην θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο. Ο
εγθεθξηκέλνο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ζηαζεξόο ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή
απόθαζε έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Με δεδνκέλν απηό, ε ΟΔΦ
ζηνρεύεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαηά βέιηηζην ηξόπν ζύκθσλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα θξηηήξηα:


Κάιπςε ειάρηζησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (π.ρ., έιεγρνο ζπκκόξθσζεο, βαζκόο ππεξθάιπςεο)



Πξνζθεξόκελε ηηκή



Λνηπνί όξνη (π.ρ., ρξόλνο παξάδνζεο, πεξίνδνο εγγύεζεο)

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ηερληθό-νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ
ηα αλσηέξσ θξηηήξηα ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο θεξύζζεη σο αλάδνρν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνλ
πξνζθέξνληα ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε ε πιένλ ζπκθέξνπζα.Σα παξαπάλσ απνηππώλνληαη ζην
πξαθηηθό αμηνιόγεζεο, ζην νπνίν ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο αηηηνινγεί επαξθώο ηελ επηινγή ηεο ζύκθσλα
κε ηα παξαπάλσ. Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Γ3. ηεο
παξνύζαο.
Γ2. Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ
Η ΟΔΦ θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο καδί κε αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο
ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά.
ηελ ζπλέρεηα ε ΟΔΦ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζύλαςε ηνπ ζρεδίνπ ζύκβαζεο ην
νπνίν ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ην ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΥ VIΙI ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18 απόθαζεο
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ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Σν ελ ιόγσ
ζρέδην ζύκβαζεο ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ηξηκειή επηηξνπή ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ηνπ Άξζξνπ 12δ Παξάγξαθνη 6 έσο 8 ηεο
ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Με ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο από ηελ ηξηκειή επηηξνπή ηεο
αξκόδηαο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο γίλεηαη νξηζηηθή ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο.
Γηα ηελ νξηζηηθή ζύλαςε απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο
ίζεο κε ην 10% ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ην Άξζξν 12γ Παξάγξαθνο 4 ηεο ππ’ αξηζκ.
61/16616/31.01.18 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, όπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη.
Γ3. Δνζηάζειρ
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο
είλαη πέληε εκεξνινγηαθέο (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο. Η έλζηαζε
ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ ΟΔΦ, θαη ε δηνίθεζε ηεο ΟΔΦ απνθαζίδεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ
πξνζεζκηώλ ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γ4. Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ
Η ΟΔΦ καηαηώλεη ή δύλαηαη λα καηαηώζεη ελ όισ ή ελ κέξεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ιόγνπο πνπ
αθνξνύλ είηε ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλζεθώλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ, είηε ηελ
κεηαβνιή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είηε άιινπο
ιόγνπο πνπ θξίλνληαη νπζηώδεηο. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνύλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά από γλώκε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΟΔΦ, λα αθπξώζεη κεξηθώο
ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθώζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο από
ην ζεκείν πνπ εκθηινρώξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
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