
Τύπος	ανάρτησης:
Πρόσκληση
Αποτελέσματα Πρόσκλησης

✓ 
☐

Κωδικός	ΟΕΦ: 1018

Επωνυμία	ΟΕΦ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ

Α/Α	πρόσκλησης: 1

Θέμα	εγγράφου:

Πρόσκληση	 εκδήλωσης	 ενδιαφέροντος	 για	 το	 έργο	
της	 δραστηριότητας	 Δiv.1	 με	 τίτλο	 “Προμήθεια	
μηχανολογικού	εξοπλισμού	για	το	ελαιοτριβείο	 της	
Ο.Ε.Φ.”	 του	 εγκεκριμένου	 προγράμματος	 εργασίας	
της	 Ο.Ε.Φ.	 Α.Ε.Σ.	 ΑΣΩΠΟΥ	 βάσει	 των	 Καν.	 (ΕΕ)	
611/14	 και	 615/14	 της	 Επιτροπής,	 όπως	 έχουν	
τροποποιηθεί	και	ισχύουν,	περιόδου	2018	-	2021

Ημ/νία	έναρξης	ισχύος	πρόσκλησης: 5 Οκτωβρίου 2018

Ημ/νία	λήξης	ισχύος	πρόσκλησης: 25 Οκτωβρίου 2018

Ονομα	αρχείου: 1018_PROSKLHSH_1

Υπεύθυνος	Αποστολής	από	ΟΕΦ	
Ονοματεπώνυμο:	
Τηλέφωνο	επικοινωνίας:

ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27320 82314/ 694 6344706

Αρμόδια	για	τους	ελέγχους	ΔΑΟΚ:	
e-mail:

ΔΑΟΚ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
f.kounavi@lakonia.gr

mailto:f.kounavi@lakonia.gr


Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	

Οκτώβριος	2018	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επιλογή	Αναδόχου	για	την	προμήθεια	πάγιου	εξοπλισμού	
μέσω	της	δραστηριότητας	Δiv.1	με	τίτλο	“Προμήθεια	

μηχανολογικού	εξοπλισμού	για	το	ελαιοτριβείο	της	Ο.Ε.Φ.”	
στο	πλαίσιο	του	εγκεκριμένου	Προγράμματος	Εργασίας	της	
Ο.Ε.Φ.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	ΑΣΩΠΟΥ	
βάσει	των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014,	όπως	ισχύουν,	

για	την	τριετία	2018	-	2021
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	

Ο	 Αγροτικός	 Ελαιουργικός	 Συνεταιρισμός	 Ασωπού	 (Α.Ε.Σ.	 Ασωπού)	 με	 την	 ιδιο[τητα	 του	 ως	

Οργα[νωση	Ελαιουργικω[ν	Φορε[ων	 (Ο.Ε.Φ.),	εφεξής	αποκαλούμενος	«Εργοδότης»,	γνωστοποιεί	 τη	

διενέργεια	 διαγωνισμού	 με	 σφραγισμένες	 προσφορές	 και	 κριτήριο	 κατακύρωσης	 την	 πλέον	
συμφέρουσα	 από	 οικονομική	 άποψη	 προσφορά	 (βάσει	 βέλτιστης	 σχέσης	 ποιότητας	 -	 τιμής),	 με	

σκοπό	την	επιλογή	αναδόχου	για	την	προμήθεια	πάγιου	εξοπλισμού	στο	πλαίσιο	υλοποίησης	της	
δραστηριότητας	 Δiv.1	 με	 τίτλο	 “Προμήθεια	 μηχανολογικού	 εξοπλισμού	 για	 το	 ελαιοτριβείο	 της	

Ο.Ε.Φ.”	 όπως	 περιγράφεται	 στο	 εγκεκριμένο	 τριετές	 Πρόγραμμα	 Δραστηριοτήτων	 της	 Ο.Ε.Φ.	 Το	

εγκεκριμένο	 Πρόγραμμα	 περιόδου	 01/04/2018	 -	 31/03/2021	 εγκρίθηκε	 με	 την	 υπ’	 αριθμ.	
591/25145/30.03.2018	απόφαση	 του	 Υπουργού	Αγροτικη[ς	 Ανα[πτυξης	 και	 Τροφι[μων	στα	πλαίσιο	

των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	&	615/2014	της	Επιτροπής,	όπως	τροποποιήθηκαν	και	ισχύουν.		

Ο	διαγωνισμός	θα	διεξαχθεί	με	βάση	τους	όρους	που	αναφέρονται	στην	παρούσα	πρόσκληση	και	

εγκρίθηκαν	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	(Δ.Σ.)	του	Α.Ε.Σ.	Ασωπού.	Το	θεσμικο[	πλαι[σιο	που	διε[πει	
την	παρου[σα	διαδικασι[α	ει[ναι	το	πλαι[σιο	που	διε[πει	την	υπ’	αριθμ.	61/16616/31.01.18	απο[φαση	

του	Υπουργου[	Αγροτικη[ς	Ανα[πτυξης	και	Τροφι[μων,	ο[πως	ε[χει	τροποποιηθει[	και	ισχυ[ει,	η	οποι[α	και	
θε[τει	 το	 νομοθετικο[	 πλαι[σιο	 για	 την	 υλοποι[ηση	 των	 προγραμμα[των	 εργασι[ας	 των	 Καν.	 (ΕΕ)	

611/2014	 και	 615/2014	 της	 περιο[δου	 01/04/2018	 -	 31/03/2021.	 Το	 έργο	 θα	 ανατεθεί	 με	 το	

κριτη[ριο	 της	 πλε[ον	 συμφε[ρουσας	 προσφορα[ς	 βα[σει	 της	 βε[λτιστης	 σχε[σης	 ποιο[τητας	 -	 τιμη[ς	
συ[μφωνα	με	τα	κριτη[ρια	επιλογη[ς	και	ανα[θεσης	που	περιγρα[φονται	στην	παρου[σα.		

Ολοι	οι	περιεχόμενοι	στην	παρούσα	πρόσκληση	όροι	και	απαιτήσεις	είναι	υποχρεωτικοί	για	τους	

συμμετέχοντες.	Προσφορές	που	κατά	 την	 κρίση	 της	 Επιτροπής	Διενέργειας	 του	Διαγωνισμού	και	

Αξιολόγησης	 των	 Προσφορών,	 εφεξής	 αποκαλούμενης	 «Επιτροπή	 Διαγωνισμού»,	 είναι	 αόριστες	
και	ανεπίδεκτες	εκτίμησης	ή	περιέχουν	όρους	αντίθετους	προς	την	πρόσκληση	ή/	και	αιρέσεις,	ή	

περιέχουν	ελλιπή	ή	ανακριβή	στοιχεία,	χαρακτηρίζονται	ως	μη	αποδεκτές	και	απορρίπτονται.	

Οι	διαγωνιζόμενοι	παραιτούνται	από	κάθε	δικαίωμα	να	αξιώσουν	οποιαδήποτε	αποζημίωση	από	

τον	Εργοδότη	σε	περίπτωση	αναβολής	ή	ματαίωσης	ή	ακύρωσης	 του	διαγωνισμού	ή	απόρριψης	
της	υποβληθείσας	προσφοράς	τους	για	οποιοδήποτε	λόγο.	

Τόπος	 κατάθεσης	 προσφορών:	 Αγροτικός	 Ελαιουργικός	 Συνεταιρισμός	 ΑΣΩΠΟΥ,	 Ασωπός	

Λακωνίας,	Τ.Κ.	230	56	

Γλώσσα	υποβολής	προσφορών:	Ελληνική	

Υποβολή	προσφορών	μέχρι	Πέμπτη,	25/10/2018	και	ώρα	12:00	μ.μ.	

Πληροφορίες	σχετικά	με	 το	 τεύχος	 της	 προκήρυξης	δίνονται	 από	 τον	 κ.	 Ιωάννη	Λυριωτάκη,	 στα	
τηλέφωνα	27320	82314	και	694	6344706		
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α:	ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β:		ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA	ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ	ΔΗΛΩΣΕΩΝ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ		
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α	

ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

ΑΡΘΡΟ	1	-	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	

Ο	 Αγροτικός	 Συνεταιρισμός	 Ασωπού	 (Α.Σ.	 Ασωπού)	 ιδρύθηκε	 το	 1986	 και	 εδρευ[ει	 στον	 Ασωπο[	

Λακωνι[ας.	Στο[χος	του	Α.Σ.	ει[ναι	να	βοηθη[σει	τους	παραγωγου[ς	της	περιοχη[ς	να	αναδει[ξουν	ο[λα	τα	

χαρακτηριστικα[	 και	 τις	 αξι[ες	 της	 ελια[ς	 που	 καλλιεργει[ται	 στην	 περιοχη[	 και	 δι[νει	 το	 εξαιρετικα[	
παρθε[νο	 ελαιο[λαδο	ΠΓΕ	 Λακωνι[α.	 Πρόσφατα,	 και	 σύμφωνα	 με	 την	 υπ’	 αριθμ.	 4384/26.04.2016	

Υ.Α.,	 ο	 Αγροτικός	 Συνεταιρισμός	 Ασωπού,	 μετονομάστηκε	 σε	 Αγροτικός	 Ελαιουργικός	
Συνεταιρισμός	Ασωπού	(Α.Ε.Σ.	Ασωπού).	Επιπλέον,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	20,	παράγραφος	2	του	

νόμου	 4384/2016	 (ΦΕΚ	 Α’	 78),	 ο	 Α.Ε.Σ.	 Ασωπού	 είναι	 ενήμερος	 στο	 Εθνικό	Μητρώο	 Αγροτικών	

Συνεταιρισμών	και	άλλων	συλλογικών	φορέων	με	αριθμό	μητρώου	1004012.	

ΑΡΘΡΟ	2	-	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

Αντικείμενο	 του	 διαγωνισμού	 είναι	 η	 επιλογή	 αναδόχου	 με	 σκοπό	 την	 υλοποίηση	 της	

δραστηριότητας	 Δiv.1	 με	 τίτλο	 “Προμήθεια	 μηχανολογικού	 εξοπλισμού	 για	 το	 ελαιοτριβείο	 της	
Ο.Ε.Φ."	 που	 αφορά	 στην	 προμήθεια	 πάγιου	 εξοπλισμού	 στο	 πλαίσιο	 του	 εγκεκριμένου	

Προγράμματος	Εργασίας	 της	Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	Ασωπού,	βάσει	 των	Καν.	 (ΕΕ)	 611/2014	και	 615/2014,	

όπως	ισχύουν,	για	την	τριετία	2018	-	2021,		σύμφωνα	με	τους	όρους	και	τις	υποχρεώσεις	που	θέτει	η	
παρούσα	πρόσκληση.			

ΑΡΘΡΟ	3	-	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		

Η	αναλυτική	περιγραφή	της	ανωτέρω	εγκεκριμένης	δραστηριότητας	του	προγράμματος	εργασίας	
του	 Εργοδότη	 περιλαμβάνεται	 στο	 αντίστοιχο	 Τεχνικό	 Δελτίο	 το	 οποίο	 έχει	 αναρτηθεί	 στην	

ιστοσελίδα	του	Α.Ε.Σ.	Ασωπού	με	διεύθυνση	hvps://asopos-coop.gr.		

ΑΡΘΡΟ	4	-		ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

Διαγωνισμός	με	σφραγισμένες	προσφορές	και	κριτήριο	κατακύρωσης	την	πλέον	συμφέρουσα	από	
οικονομική	άποψη	προσφορά	(βάσει	βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	-	τιμής).		

ΑΡΘΡΟ	5	-	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	

Η	παρου[σα	προ[σκληση	 εκδη[λωσης	 ενδιαφε[ροντος	συ[μφωνα	με	 τις	απαιτη[σεις	 του	άρθρου	12δ,	

παράγραφος	 4,	 της	 υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.2018	 απο[φασης	 του	 Υπουργού	 Αγροτικη[ς	
Ανα[πτυξης	και	Τροφι[μων,	ο[πως	ε[χει	τροποποιηθει[	και	ισχυ[ει,	αναρτη[θηκε	στον	δικτυακο[	το[πο	της	

Ο.Ε.Φ.	(hvps://asopos-coop.gr)	και	στον	δικτυακο[	το[πο	του	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	(hvp://www.opekepe.gr/

oef_20182021.asp).		
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

ΑΡΘΡΟ	6	-	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

Η	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών	 (Δικαιολογητικά	 συμμετοχής	 -	 Τεχνική	 Προσφορά	 -	 Οικονομική	

Προσφορά)	 που	 θα	 υποβληθούν	 θα	 διενεργηθεί	 από	 την	 Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 του	
προγράμματος	 εργασίας	 της	 Ο.Ε.Φ.	 Α.Ε.Σ.	 Ασωπού,	 η	 οποία	 έχει	 οριστεί	 με	 απόφαση	 του	

Διοικητικού	 Συμβουλίου	 (Δ.Σ.)	 του	 Α.Ε.Σ.	 Ασωπού.	 Ειδικότερα	 η	 Επιτροπή	 έχει	 την	 ευθύνη	 της	
παραλαβής,	αποσφράγισης,	ελέγχου	και	αξιολόγησης	των	προσφορών,	της	βαθμολόγησης	και	της	

τελικής	κατάταξής	τους.	Η	Επιτροπή	Διαγωνισμού	συντάσσει	τα	Πρακτικά	της	και	εισηγείται	προς	

το	Δ.Σ.	την	ανάθεση	της	σύμβασης.	

ΑΡΘΡΟ	7	-	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

Δικαίωμα	συμμετοχής	στο	διαγωνισμό	έχουν:	

• κάθε	φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο	

• κοινοπραξίες	 προσώπων	 (φυσικών	 ή	 νομικών)	 της	 ημεδαπής	 ή	 της	 αλλοδαπής	 που	
υποβάλλουν	κοινή	προσφορά	και	ασχολούνται	νόμιμα	στην	Ελλάδα	ή	στο	εξωτερικό	και	με	την	

προϋπόθεση	 ότι	 έχουν	 αποδεδειγμένα	 ικανότητες,	 εξειδικευμένες	 γνώσεις	 και	 σημαντική	
εμπειρία	τουλάχιστον	τριών	(3)	ετών	στο	αντικείμενο	του	παρόντος	διαγωνισμού.	

Κάθε	 ενδιαφερόμενος,	 φυσικό	 ή	 νομικό	 πρόσωπο,	 μπορεί	 να	 συμμετέχει	 στο	 διαγωνισμό	 είτε	

μεμονωμένα,	είτε	σε	μία	μόνο	κοινοπραξία	εταιρειών.	

ΑΡΘΡΟ	8	-	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

Οι	 προσφορές	 πρέπει	 να	 υποβληθούν	 στα	 γραφεία	 του	 Εργοδότη	 στη	 Διεύθυνση	 Αγροτικός	

Ελαιουργικός	 Συνεταιρισμός	 Ασωπού,	 Ασωπός	 Λακωνίας,	 Τ.Κ.	 230	 56,	 είτε	 ιδιοχείρως,	 είτε	 με	
συστημένη	 ταχυδρομική	 επιστολή	 ή	 ταχυμεταφορά	 μέχρι	 και	 την	 Πέμπτη,	 25/10/2018	 και	 ώρα	

12.00	μ.μ.	Ο	Εργοδότης	δεν	ευθύνεται	για	οποιαδήποτε	αποστολή	που	έχει	πραγματοποιηθεί	με	

ταχυδρομείο	ή	ταχυμεταφορά	και	φτάσει	στο	τόπο	υποβολής	μετά	την	παραπάνω	ημερομηνία	και	
ώρα.		

Μετά	την	παραπάνω	ημερομηνία	και	ώρα	δεν	γίνεται	δεκτή	άλλη	προσφορά.	Οι	υποβαλλόμενες	
προσφορές	 αριθμούνται	 κατά	 σειρά	 προσέλευσης	 των	 διαγωνιζομένων,	 μονογράφονται	 από	 τα	

μέλη	 της	 Επιτροπής	 και	 καταχωρούνται	 στο	 πρακτικό	 της	 δημοπρασίας,	 μαζί	 με	 τα	 υπόλοιπα	

στοιχεία	 του	 διαγωνιζόμενου	 και	 τα	 απαιτούμενα	 δικαιολογητικά.	 Οι	 προσφορές	 ισχύουν	 και	
δεσμεύουν	 τους	προσφέροντες	 για	 τέσσερις	 (4)	 μήνες,	 προθεσμία	που	αρχίζει	 από	 την	 επόμενη	

της	ημερομηνίας	διεξαγωγής	του	διαγωνισμού.	

Σε	 κάθε	 υποβαλλόμενο	 φάκελο	 προσφοράς	 δίδεται	 αριθμός	 πρωτοκόλλου.	 Ισχύουσες	 είναι	 οι	

προσφορές	που	θα	παραληφθούν	μέχρι	και	την	καταληκτική	ημερομηνία	και	ώρα	υποβολής.		

Εκπρόθεσμες	 προσφορές	 δεν	 παραλαμβάνονται,	 δεν	 αποσφραγίζονται	 και	 φυλάσσονται	 για	 μία	
εβδομάδα	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	οι	προσφέροντες	έχουν	το	δικαίωμα	να	τις	παραλάβουν.	

Οι	προσφορές	υποβάλλεται	σε	σφραγισμένο	φάκελο		με	τις	εξής	εξωτερικές	ενδείξεις:	
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	Στοιχεία	Αποστολέα	(υποψήφιου	Αναδόχου):	

Ονοματεπώνυμο	 φυσικού	 προσώπου	 ή	 Επωνυμία	 νομικού	 προσώπου,	 Ταχυδρομική	 διεύθυνση,	 Τηλέφωνο,	
Αριθμός	τηλεομοιοτυπίας	και	διεύθυνση	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	

	Διεύθυνση	υποβολής	και	στοιχεία	του	διαγωνισμού:	

ΠΡΟΣ	

Αγροτικός	Ελαιουργικός	Συνεταιρισμός	Ασωπού		

Ασωπός	Λακωνίας,		

Τ.Κ.	230	56	

ΦΑΚΕΛΟΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Νο.	…,		…/…/2018	

Ημερομηνία	κατάθεσης	προσφοράς	…/…/2018	

«Προμήθεια	πάγιου	εξοπλισμού	στο	πλαίσιο	της	δραστηριότητας	Δiv.1	με	τίτλο		

“Προμήθεια	μηχανολογικού	εξοπλισμού	για	το	ελαιοτριβείο	της	Ο.Ε.Φ.”	του	εγκεκριμένου		

Προγράμματος	Εργασίας	της	Ο.Ε.Φ.	βάσει	των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014,		

όπως	ισχύουν,	για	την	τριετία	2018	-	2021»	

ΠΡΟΣΟΧΗ:	Να	ΜΗΝ	αποσφραγισθεί	από	την	Ταχυδρομική	Υπηρεσία	

Μέσα	 στο	 φάκελο	 της	 προσφοράς	 (κυρίως	 φάκελος),	 τοποθετούνται	 όλα	 τα	 σχετικά	 με	 την	
προσφορά	 στοιχεία	 σε	 ξεχωριστούς	 σφραγισμένους	 (με	 ποινή	 απόρριψης	 σε	 περίπτωση	 μη	

σφράγισής	τους)	φακέλους	ως	εξής:	

ΦΑΚΕΛΟΣ	Α	με	την	ένδειξη	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		

	 Περιλαμβάνει	τα	δικαιολογητικά	του	άρθρου	9	της	παρούσης.		

ΦΑΚΕΛΟΣ	Β	με	την	ένδειξη	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ		

	 Περιλαμβάνει	τεχνικά	στοιχεία	προσφοράς.		

ΦΑΚΕΛΟΣ	Γ	με	την	ένδειξη	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ		

	 Περιλαμβάνει	τα	οικονομικά	στοιχεία	προσφοράς.		

Οι	προσφορές	δεν	πρέπει	να	έχουν	ξέσματα,	σβησίματα,	προσθήκες,	διορθώσεις.		Οι	προσφέροντες	

με	τη	συμμετοχή	τους	στο	διαγωνισμό	θεωρείται	ότι	αποδέχονται	πλήρως	και	ανεπιφυλάκτως	όλους	τους	
όρους	της	παρούσας	προκήρυξης.		

ΑΡΘΡΟ	9	-	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

Ο	φάκελος	με	την	ένδειξη	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	πρέπει	να	περιέχει	τα	δικαιολογητικά	όπως	

περιγράφονται	 στο	 άρθρο	 12δ,	 παράγραφος	 1	 της	 υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.2018	 ΥΑ,	 όπως	 έχει	
τροποποιηθεί	 και	 ισχύει,	 και	 παρουσιάζονται	 στο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β	 της	 παρούσης,	 καθώς	 και	 εγγυητική	

επιστολή	 συμμετοχής	 στο	 διαγωνισμό,	 σύμφωνη	 με	 το	 υπόδειγμα	 (1)	 του	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	 Δ	 της	
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παρούσης,		για	ποσό		που	αντιστοιχεί	στο	5%	επί	της	συνολικής	αξίας	του	εγκεκριμένου	προϋπολογισμού	

του	 έργου	μη	 συμπεριλαμβανομένου	 του	αναλογούντος	Φ.Π.Α.	 Επισημαίνεται	 ότι	 μία	 προσφορά	δεν	

γίνεται	αποδεκτή	και	αποκλείεται	από	την	αξιολόγηση	όταν	δεν	περιλαμβάνει	τα	εν	λόγω	δικαιολογητικά.		

Σημειώνεται	ότι,	η	εγγυητική	επιστολή	συμμετοχη[ς	πρε[πει	να	ισχυ[ει	τουλα[χιστον	για	τρια[ντα	(30)	
ημε[ρες	 μετα[	 τη	 λη[ξη	 του	 χρο[νου	 ισχυ[ος	 της	 προσφορα[ς	 όπως	 αυτός	 ορίζεται	 στο	 α[ρθρο	 8	 της	

παρου[σης,	α[λλως	η	προσφορα[	απορρι[πτεται.		

Η	 εγγυητική	 επιστολή	συμμετοχη[ς	 επιστρε[φεται	στον	ανα[δοχο	με	 την	προσκο[μιση	 της	 εγγυ[ησης	

καλη[ς	 εκτε[λεσης,	 ενώ	 επιστρε[φεται	 στους	 λοιπου[ς	 προσφε[ροντες	 μετα[	 την	 έγκριση	 της	
διαδικασίας	επιλογής	του	εξωτερικού	συνεργάτη	από	την	τριμελή	επιτροπή	της	ΔΑΟΚ.			

Η	εγγυ[ηση	συμμετοχη[ς	καταπι[πτει,	αν	ο	προσφε[ρων	αποσυ[ρει	την	προσφορα[	του	κατα[	τη	δια[ρκεια	
ισχυ[ος	 αυτη[ς,	 παρε[χει	 ψευδη[	 στοιχει[α	 η[	 πληροφορι[ες	 που	 αναφε[ρονται	 στο	 α[ρθρο	 10	 της	

παρούσης	η[	δεν	προσε[λθει	εγκαι[ρως	για	την	υπογραφη[	της	συ[μβασης.		

ΑΡΘΡΟ	10	-	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	

Ο	 φάκελος	 με	 την	 ένδειξη	 ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνει	 τεχνικά	 στοιχεία	
προσφοράς,	 σύμφωνα	 με	 τις	 τεχνικές	 απαιτήσεις	 που	 παρουσιάζονται	 στο	 Τεχνικό	 Δελτίο	 της	

δραστηριότητας	 το	 οποίο	 έχει	 αναρτηθεί	 στην	 ιστοσελίδα	 του	 Α.Ε.Σ.	 Ασωπού	 (hvps://asopos-
coop.gr),	καθώς	επίσης	και	αποδεικτικά	των	κάτωθι:	

1. Φύλλο	 τεχνικών	 προδιαγραφών	 του	 εξοπλισμού	 (προσπέκτους)	 στο	 οποίο	 να	 σκιάζονται	 ή	 να	

υπογραμμίζονται	αριθμούμενες	κατά	σειρά	όλες	οι	τεχνικές	απαιτήσεις	της	διακήρυξης.	

2. Περιγραφή	 της	 εμπειρίας	 και	 τεχνογνωσίας	 του	 προμηθευτή,	 η	 οποία	 θα	 τεκμαίρεται	 με	

κατάλογο	 εγκαταστάσεων	 παρόμοιων	 μηχανημάτων	 κατά	 την	 τελευταία	 πενταετία,	
συνοδευόμενο	 από	 υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 προμηθευτή,	 ώστε	 να	 πιστοποιείται	 η	 έντεχνη,	

επιτυχής	και	αποτελεσματική	παροχή	της	υπηρεσίας.	

3. Περιγραφή	 της	 ποιότητας	 των	 υπηρεσιών	 του	 προμηθευτή,	 η	 οποία	 θα	 τεκμαίρεται	 με	 τη	
μεθοδολογία	τεχνικής	υποστήριξης,	το	διατιθέμενο	εξοπλισμό	του	προμηθευτή	για	την	τεχνική	

υποστήριξη	του	εξοπλισμού	στην	εγκατάσταση	παρόμοιων	μηχανημάτων.	

4. Εφόσον	ο	προσφέρων	κατασκευάζει	ο	ίδιος	το	τελικό	προϊόν:  Υπεύθυνη	δήλωση	στην	οποία	ο	
προσφέρων	 θα	 δηλώνει	 την	 επιχειρηματική	 μονάδα	 στην	 οποία	 θα	 κατασκευάσει	 το	

προσφερόμενο	προϊόν, καθώς	και	τον	τόπο	εγκατάστασής	της.

5. Εφόσον	 ο	 προσφέρων	 δεν	 θα	 κατασκευάσει	 ο	 ίδιος	 το	 τελικό	 προϊόν,  σε	 δική	 του	

επιχειρηματική	 μονάδα:	 (i)	 Υπεύθυνη	 δήλωση	 στην	 οποία	 ο	 προσφέρων	 θα	 δηλώνει	 την	
επιχειρηματική	μονάδα,	στην	οποία	θα	κατασκευαστεί	 το	προσφερόμενο	προϊόν	 και	 τον	 τόπο	

εγκατάστασής	της,	καθώς	και	(ii)	Υπεύθυνη	δήλωση	ότι	η	κατασκευή	του	τελικού	προϊόντος	θα	

γίνει	από	την	επιχείρηση	στην	οποία	ανήκει	ή	η	οποία	εκμεταλλεύεται	ολικά	ή	μερικά	τη	μονάδα	
κατασκευής	 του	 τελικού	προϊόντος	 και	 ότι	 ο	 νόμιμος	 εκπρόσωπος	 της	 επιχείρησης	αυτής	 έχει	

αποδεχθεί	 έναντί	 τους	 την	 εκτέλεση	 της	 συγκεκριμένης	 προμήθειας,  σε	 περίπτωση	

κατακύρωσης	στον	προσφέροντα.
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Προσφορά	στην	οποία	δεν	θα	υπάρχουν	οι	ανωτέρω,	κατά	περίπτωση,	δηλώσεις	θα	απορρίπτεται	
ως	απαράδεκτη.

6. Υπεύθυνη	δήλωση	του	προμηθευτή	ότι	υπάρχει	οργανωμένο	τεχνικό	τμήμα.		

7. Πιστοποιητικά	 CE	 για	 όλα	 τα	 επιμέρους	 τμήματα	ή	 πιστοποιήσεις	 από	αναγνωρισμένες	 αρχές	

κατά	περίπτωση.		

Σημειώνεται	 ότι,	 η	 Ο.Ε.Φ.	 βάσει	 της	 κείμενης	 νομοθεσίας	 δύναται	 να	 παραλάβει	 τον	 πάγιο	
εξοπλισμό	 έως	 την	 31η	 Δεκεμβρίου	 ή	 την	 28η	Φεβρουαρίου	 κάθε	 έτους	 εκτέλεσης	 της	 εν	 λόγω	
δραστηριότητας	 του	 προγράμματος	 εργασίας.	 Ωστόσο,	 η	 Ο.Ε.Φ.	 επιθυμεί	 την	 παραλαβή	 του	
εξοπλισμού	 πριν	 την	 31η	 Δεκεμβρίου	 κάθε	 έτους,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τον	 πίνακα	 των	
παραδοτέων	που	παρουσιάζεται	στο	Τεχνικό	Δελτίο.					

ΑΡΘΡΟ	11	-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	

Ο	 φάκελος	 με	 την	 ένδειξη	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ	 περιλαμβάνει	 τα	 οικονομικά	 στοιχεία	

προσφοράς.	Η	οικονομική	προσφορά	πρέπει	να	είναι	υπογεγραμμένη	από	τον	νόμιμο	εκπρόσωπο	

του	προσφέροντα,	σφραγισμένη	και	να	περιλαμβάνει	συμπληρωμένο	τον	ακόλουθο	πίνακα:		

ΑΡΘΡΟ	12	-	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

Η	 αξιολόγηση	 των	 φακέλων	 με	 την	 ένδειξη	 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,	 «ΤΕΧΝΙΚΗ	
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 και	 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 που	 θα	 υποβληθούν	 θα	 διενεργηθεί	 από	 την	

Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 του	 προγράμματος	 εργασίας	 της	 Ο.Ε.Φ.	 Α.Ε.Σ.	 Ασωπού,	 η	 οποία	 έχει	
οριστεί	 με	 απόφαση	 του	 Δ.Σ.	 του	 Α.Ε.Σ.	 Ασωπού	 (βλέπε	 άρθρο	 6	 της	 παρούσας).	 Ειδικότερα	 η	

Επιτροπή	 έχει	 την	 ευθύνη	 της	 παραλαβής,	 αποσφράγισης,	 ελέγχου	 και	 αξιολόγησης	 των	

προσφορών,	της	βαθμολόγησης	και	της	τελικής	κατάταξής	τους.	Η	αποσφράγιση	του	φακέλου	των	
δικαιολογητικών	συμμετοχής,	 τεχνικών	 και	 οικονομικών	προσφορών	μπορούν	 	 να	 γίνουν	σε	μία	

συνεδρίαση	κατά	την	κρίση	της	Επιτροπής.	

Η	αξιολόγηση	των	προσφορών	θα	ακολουθήσει	τα	παρακάτω	στάδια:	

1. Αξιολόγηση	δικαιολογητικών	συμμετοχής	
2. Τεχνική	αξιολόγηση	και	βαθμολόγηση	των	προσφορών		

3. Οικονομική	αξιολόγηση	των	προσφορών		
4. Τελική	κατάταξη	των	προσφορών		

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ/  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ	ΧΩΡΙΣ	ΦΠΑ	(€)

ΦΠΑ	(€)
Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η	
ΑΞΙΑ	ΜΕ	ΦΠΑ	
(€)

ΤΙΜΗ		
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1

2

ΣΥΝΟΛΟ
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Η	 επιλογή	 του	 αναδόχου	 θα	 γίνει	 με	 κριτήριο	 κατακύρωσης	 την	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	

οικονομικής	απόψεως	προσφορά	βέλτιστης	ποιότητας	-	τιμής.			

Προσφορές	απορρίπτονται	από	την	Επιτροπή	Διαγωνισμού,	σε	κάθε	περίπτωση,	όταν:	

• αποκλίνουν	από	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	και	τους	απαράβατους	όρους	της	πρόσκλησης	

• περιέχουν	 ατέλειες,	 ελλείψεις,	 ασάφειες	 ή	 σφάλματα,	 εφόσον	 αυτά	 δεν	 επιδέχονται	

συμπλήρωση	 ή	 διόρθωση,	 ή	 εφόσον	 επιδέχονται	 συμπλήρωση	 ή	 διόρθωση	 δεν	 έχουν	

αποκατασταθεί	κατά	την	αποσαφήνιση	και	συμπλήρωσή	τους.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	καλεί	
εγγράφως	τους	προσφέροντες	να	διευκρινίσουν	εντός	πέντε	(5)	ημερών	από	την	ημερομηνία	

κοινοποίησης	της	σχετικής	πρόσκλησης	

• συνιστούν	εναλλακτική	προσφορά	ή	αντιπροσφορά	

• είναι	υπό	αίρεση	

• θέτουν	όρο	αναπροσαρμογής,	χωρίς	να	προβλέπεται	στην	πρόσκληση	

• προσφέρουν	υπερβολικά	χαμηλή	Οικονομική	Προσφορά	η	οποία	είναι	μικρότερη	του	90%	του	

προϋπολογισμού	 του	 έργου	 (μη	 συμπεριλαμβανομένου	 του	 ΦΠΑ).	 Στην	 περίπτωση	 αυτή	
δύναται	 να	 ζητηθεί	 από	 την	Διαχειριστική	 Επιτροπή	 έγγραφη	αιτιολόγηση	 της	ανάλυσης	 της	

Οικονομικής	 Προσφοράς,	 σχετικά	 με	 την	 οικονομία	 της	 μεθόδου	 παροχής	 υπηρεσίας/	 τις	

εξαιρετικά	ευνοϊκές	συνθήκες	υπό	τις	οποίες	ο	διαγωνιζόμενος	θα	παράσχει	την	υπηρεσία.	Εάν	
και	 μετά	 την	 παροχή	 της	 ανωτέρω	 αιτιολόγησης	 οι	 προσφερόμενες	 τιμές	 κριθούν	 ως	

υπερβολικά	χαμηλές,	η	προσφορά	θα	απορρίπτεται.	

Η	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών	 («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,	 «ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 και	

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)	 καθώς	 και	 η	 τελική	 κατάταξη	 των	 υποψηφίων	 αποτυπώνονται	 σε	

πρακτικό	 της	 Επιτροπής	 Διαγωνισμού	 το	 οποίο	 υποβάλλεται	 προς	 έγκριση	 στο	 Δ.Σ.	 του	 Α.Ε.Σ.	
Ασωπού.	Η	απόφαση	του	Δ.Σ.	κοινοποιείται	στους	διαγωνιζόμενους.	

Η	διαδικασία	αξιολόγησης	των	προσφορών	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:	

1ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Ελεγχος	Δικαιολογητικών	Συμμετοχής	

Ελέγχεται	 η	 πληρότητα	 των	 επιμέρους	 δικαιολογητικών	 συμμετοχής.	 Διαγωνιζόμενοι	 που	 δεν	

πληρούν	 τις	 αναγκαίες	 προϋποθέσεις	 έγκυρης	 συμμετοχής	 αποκλείονται	 από	 την	 αξιολόγηση	
περαιτέρω.	

2ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Αξιολόγηση	Τεχνικών	Προσφορών	

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	80%			

Η	 αξιολόγηση	 των	 τεχνικών	 στοιχείων	 των	 Τεχνικών	 Προσφορών	 συνίσταται	 στη	 βαθμολόγησή	
τους	στη	βάση	επιμέρους	Κριτηρίων	Αξιολόγησης,	με	 τους	αντίστοιχους	Συντελεστές	Βαρύτητας,	

όπως	 παρουσιάζονται	 στον	 κάτωθι	 πίνακα	 (Πίνακας	 1).	 Προσφορά	 με	 γενικές	 και	 ασαφείς	

απαντήσεις	στα	ερωτήματα	της	πρόσκλησης	θα	αποκλείεται	από	την	αξιολόγηση	περαιτέρω.	
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Πίνακας	1.	Κριτήρια	αξιολόγησης	των	Τεχνικών	Προσφορών	

Κατά	 το	στάδιο	 της	Αξιολόγησης	 της	 Τεχνικής	Προσφοράς,	 υπολογίζεται	 η	συνολική	βαθμολογία	
των	 προσφορών	 και	 πραγματοποιείται	 η	 κατάταξή	 τους	 κατά	 φθίνουσα	 τάξη	 με	 βάση	 τον	

παρακάτω	τύπο	(με	ακρίβεια	πρώτου	δεκαδικού):	

Ti	=	[(Αi	+	Bi)/	T	max]	x	100	

	 	 όπου:	

	 	 Ai	=	[(Ai1	X	0,4)	+	(Aj2	X	0,4)]	
	 	 Bi	=	[(Bi1	x	0,1)	+	(Bi2	x	0,1)]	

	 όπου:	

	 Ti:	η	βαθμολογία	Τεχνικής	Προσφοράς	της	πρότασης	i	

	 Ai:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Ομάδων	Κριτηρίων	Α	για	την	πρόταση	i	
	 Βi:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Ομάδων	Κριτηρίων	Β	για	την	πρόταση	i	

	 T	max:	Η	μέγιστη	βαθμολογία	Τεχνικής	Προσφοράς	από	όλες	τις	προσφορές	
	 Ai1,	2:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Υποκριτηρίων	Α	για	την	πρόταση	i		

	 Bi1,	2:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Υποκριτηρίων	Β	για	την	πρόταση	i		

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΙΚΟΣ		
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΟΜΑΔΑΣ

A1 Συμφωνία	του	προσφερόμενου	
είδους	με	τις	τεχνικές	
προδιαγραφές

100-120 40% 80%

A2 Ποιότητα,	λειτουργικότητα	και	
αποδοτικότητα	του	
προσφερόμενου	είδους	και	
αξιοπιστία	λειτουργίας

100-120 40%

ΤΕΧΝΙΚΗ	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΡΙΚΟΣ		
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΟΜΑΔΑΣ

B1 Ποιότητα	και	όροι	προσφερόμενης	
Εγγύησης	καλής	λειτουργίας,	
Συντήρησης	και	Τεχνικής	
Υποστήριξης

100-120 10% 20%

B2 Εμπειρία	στην	Εγκατάσταση	και	
Υποστήριξη	ανάλογων	
συστημάτων

100-120 10%
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

Τα	κριτήρια	που	θα	ληφθούν	υπόψη	για	την	αξιολόγηση	των	προσφορών,	 	παρουσιάζονται	στον	

ανωτέρω	πίνακα,	ο	οποίος	περιλαμβάνει	επίσης	και	τους	συντελεστές	βαρύτητας	κάθε	κριτηρίου	

σε	συνολικό	άθροισμα	100.	Η	βαθμολογία	 κάθε	 κριτηρίου	αξιολόγησης	 κυμαίνεται	από	100	 έως	
120	βαθμούς.	Η	βαθμολογία	είναι	100	βαθμοί	για	τις	περιπτώσεις	που	ικανοποιούνται	όλοι	οι	όροι	

των	 τεχνικών	 προδιαγραφών.	 Η	 βαθμολογία	 αυτή	 αυξάνεται	 έως	 120	 βαθμοί	 όταν	
υπερκαλύπτονται	 οι	 τεχνικές	 προδιαγραφές.	 Βαθμολογία	 μικρότερη	από	 100	 βαθμούς,	 ήτοι	 που	

δεν	 καλύπτουν/παρουσιάζουν	 αποκλίσεις	 από	 τις	 τεχνικές	 προδιαγραφές,	 επιφέρουν	 την	

απόρριψη	της	προσφοράς.	Η	Επιτροπή	θα	βαθμολογήσει	με	ένα	ακέραιο	βαθμό	από	το	100	έως	το	
120	 κάθε	 ένα	 από	 τα	 επιμέρους	 στοιχεία	 των	 κριτηρίων	 τεχνικής	 αξιολόγησης.	 Ο	 βαθμός	 αυτός	

πολλαπλασιάζεται	 με	 τον	 συντελεστή	 βαρύτητας	 του	 κριτηρίου	 και	 εξάγεται	 ο	 βαθμός	 της	
προσφοράς	για	το	συγκεκριμένο	κριτήριο.	

3ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Αξιολόγηση	Οικονομικών	Προσφορών	

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	20%			

Το	κριτήριο	που	αφορά	στην	Αξιολόγηση	της	Οικονομικής	Προσφοράς	έχει	συντελεστή	βαρύτητας	
20%.	Η	αξιολόγηση	βασίζεται	στο	φάκελο	«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	κάθε	προσφοράς.	Για	τον	

υπολογισμό	 της	 βαθμολογίας	 αυτού	 του	 κριτηρίου	 χρησιμοποιείται	 ο	 ακόλουθος	 τύπος	 (με	
ακρίβεια	πρώτου	δεκαδικού):	

Οi	=	(Κ	min	/	Κi)	x	100	

	 όπου:	

	 Οi:	η	βαθμολογία	της	οικονομικής	προσφοράς	i	
	 Κ	min:	Το	χαμηλότερο	κόστος	από	όλες	τις	προσφορές	
	 Κi:	Το	κόστος	της	προσφοράς	i	

4ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Τελική	Αξιολόγηση	

Κατά	το	στάδιο	της	Τελικής	Αξιολόγησης,	υπολογίζεται	η	συνολική	βαθμολογία	των	προσφορών	και	
πραγματοποιείται	η	κατάταξή	τους	κατά	φθίνουσα	τάξη	με	βάση	τον	παρακάτω	τύπο	(με	ακρίβεια	

πρώτου	δεκαδικού):	

Fi	=	(0,80	x	Ti)	+	(0,20	x	Oi)	

	 όπου:	

	 Fi:	η	συνολική	βαθμολογία	της	πρότασης	i	
	 Ti:	η	βαθμολογία	Τεχνικής	Προσφοράς	της	πρότασης	i	
	 Oi:	η	βαθμολογία	του	κριτηρίου	της	οικονομικής	προσφοράς	για	την	πρόταση	i	

Η	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών	 θα	 στηριχθεί	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 στα	 ανωτέρω	 κριτήρια.	 Η	
πρώτη	στον	συγκριτικό	πίνακα	κατάταξης	θεωρείται	η	πλέον	συμφέρουσα	προσφορά	(μέγιστο	Fi).	
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

Σε	 περίπτωση	 ισοβαθμίας	 οι	 προσφορές	 που	 ισοβαθμούν	 κατατάσσονται	 κατά	 φθίνουσα	 σειρά	

του	βαθμού	Τεχνικής	Προσφοράς.		

Η	υποβολή	μόνο	μίας	(1)	προσφοράς	δεν	αποτελεί	κώλυμα	για	την	κατακύρωση	του	διαγωνισμού	
και	την	ανάθεση	της	σύμβασης.	

ΑΡΘΡΟ	13	-	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	-	ΣΥΝΑΨΗ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Η	Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	Ασωπού	κοινοποιεί	εγγράφως	την	απόφαση	κατακύρωσης	για	κάθε	έργο	σε	κάθε	

προσφέροντα	 που	 έχει	 υποβάλει	 αποδεκτή	 προσφορά	 για	 το	 έργο	 αυτό	 και	 στη	 συνέχεια	
προσκαλεί	τον	ανάδοχο	κάθε	έργου	να	προσέλθει	για	την	σύναψη	του	σχεδίου	σύμβασης	το	οποίο	

συντάσσεται	 σύμφωνα	με	 το	 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΧΧVII	 της	 υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.18	 ΥΑ,	 όπως	 έχει	
τροποποιηθεί	 και	 ισχύει	 (βλέπε	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 Γ	 της	 παρούσης).	 Το	 εν	 λόγω	 σχέδιο	 σύμβασης	

υποβάλλεται	προς	έγκριση	στην	τριμελή	επιτροπή	της	αρμόδιας	Διεύθυνσης	Αγροτικής	Οικονομίας	

και	Κτηνιατρικής	(ΔΑΟΚ)	σύμφωνα	με	τα	προβλεπόμενα	του	άρθρου	12δ,	παράγραφοι	6	και	7	της	
υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.18	 ΥΑ,	 όπως	 έχει	 τροποποιηθεί	 και	 ισχύει.	 Με	 την	 έγκριση	 της	

διαδικασίας	επιλογής	από	την	τριμελή	επιτροπή	της	αρμόδιας	ΔΑΟΚ	γίνεται	οριστική	σύναψη	της	
σύμβασης	η	οποία	κοινοποιείται	στην	ΔΑΟΚ	σύμφωνα	με	το	άρθρου	12δ,	παράγραφος	8	της	υπ’	

αριθμ.	 61/16616/31.01.18	 ΥΑ,	 όπως	 έχει	 τροποποιηθεί	 και	 ισχύει.	 Για	 την	 οριστική	 σύναψη	

απαιτείται	 από	 τον	ανάδοχο	η	 κατάθεση	 εγγυητικής	 επιστολής	 καλής	 εκτέλεσης	 σύμφωνα	με	 το	
άρθρο	 12γ,	 παράγραφος	 4	 της	 υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.18	 ΥΑ,	 όπως	 έχει	 τροποποιηθεί	 και	

ισχύει	(βλέπε	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ	της	παρούσης).		

ΑΡΘΡΟ	14	-	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	

Ενστάσεις	κατά	των	αποτελεσμάτων	της	ως	άνω	διαδικασίας	υποβάλλονται	εγγράφως	στην	Ο.Ε.Φ.	
εντός	 τριών	 (3)	 ημερολογιακών	 ημερών	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 απόφασης	 κατακύρωσης.	 Η	

διοίκηση	 της	 Ο.Ε.Φ.	 αποφασίζει	 εντός	 προθεσμίας	 δέκα	 (10)	 ημερολογιακών	 ημερών	 από	 την	
κοινοποίηση	 της	 ένστασης.	 Με	 την	 άπρακτη	 πάροδο	 των	 ανωτέρω	 προθεσμιών	 τεκμαίρεται	 η	

απόρριψη	της	ένστασης.		

ΑΡΘΡΟ	15	-	ΓΕΝΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	

Η	 Ο.Ε.Φ.	 διατηρεί	 το	 δικαίωμα	 να	 αναβάλει	 ή	 να	 διακόψει	 τη	 διαδικασία	 του	 παρόντος	
διαγωνισμού	 ή/και	 να	 την	 κηρύξει	 ατελέσφορη,	 χωρίς	 οι	 συμμετέχοντες	 σε	 αυτή	 να	 αποκτούν	

κανένα	δικαίωμα	ή	αξίωση	για	αποζημίωση	ή/και	 χρηματική	 ικανοποίηση	για	οποιοδήποτε	λόγο	

σχετιζόμενο	 με	 την	 διακήρυξη,	 τη	 συμμετοχή	 τους	 στη	 διαδικασία,	 τη	 ματαίωση,	 ακύρωση	 ή	
διακοπή	 του	 διαγωνισμού	 από	 οποιαδήποτε	 αιτία.	 Η	 συμμετοχή	 στη	 σχετική	 διαδικασία	

συνεπάγεται	την	ανεπιφύλακτη	αποδοχή	όλων	των	όρων	και	προϋποθέσεων	της	παρούσας.	
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β			

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA	ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ	ΔΗΛΩΣΕΩΝ	
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

     
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Ηµεροµηνία:   …/…/20… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα: 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………… δηλώνω ότι µέχρι 
και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς για το έργο «Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για το 
ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ.» δεν υπάρχει εις βάρος µου ή της εταιρίας την οποία εκπροσωπώ τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
• 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.
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Ηµεροµηνία:   …/…/20… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα: 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………  δηλώνω ότι µέχρι και την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς για το έργο «Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για το ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ.» η εταιρία 
την οποία εκπροσωπώ:  
• Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής)  

• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη  
• Δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 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 της σε άλλους 
διαγωνισµούς 

• Δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας για την επιλογή 
Αναδόχου 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.
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΑΣΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΟΥ 1

Στην.....σήμερα, .................., ημέρα .................. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 

α) αφ’ ενός η ................. με έδρα στ.. .................., Τ.Κ. ........... και με Α.Φ.Μ.:............, Δ.Ο.Υ.:................ 
νομίμως εκπροσωπούμενη από τ.. ............., Πρόεδρο της .............., η οποία ως Οργάνωση Ελαιουργικών 
Φορέων (Ο.Ε.Φ.) ανέλαβε την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος Εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 
611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 - 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. .......................... 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ 
αριθ. ..../......./......201.. Απόφαση, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «η Ο.Ε.Φ.» και 
β) αφετέρου η εταιρεία ............. με έδρα στ.. ............. Τ.Κ. .......... με Α.Φ.Μ.: ........... και Δ.Ο.Υ.: ..............., 
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον/την .......... που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «ο 
Ανάδοχος», 

έχοντας υπόψη: 

• τον Καν.(ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίος κανονισμός Κ.Ο.Α.). 

• τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα 
στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 

•
• τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 
προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 

•
• την υπ’ αριθ. ...............Κ.Υ.Α. των Υπουργών ............ «………..».
•  
την υπ’ αριθ. ........... Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων............... την υπ’ 
αριθ. .............απόφαση αναγνώρισης της Ο.Ε.Φ. ως Ο.Π ή Ε.Ο.Π. 

•
• την υπ’ αριθ. ........... Απόφαση Υπουργού ................για την έγκριση του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. 
στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκε φάκελος για την αναγνώριση της Ένωσης ως Οργάνωση 
Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), καθώς και πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας 
αξιολογήθηκε, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, καθώς και οι ανάλογες δράσεις 
προκειμένου να υλοποιηθούν κατά την τριετία 2018 - 2021. 

•
• Την υπ’ αριθ. .................. Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την τροποποίηση της 
αριθ. .................... απόφασης «’Έγκριση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ. των Καν.(ΕΕ) 611/2014 
και 615/2014 της Επιτροπής όπως ισχύει». 

•
• Την υπ’ αριθ. ....................... Σύμβαση μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.Φ., για το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων της Ο.Ε.Φ., ως αναγνωρισμένη Ο.Ε.Φ., για την τριετία 2018 - 2021. 

•
• Την υπ’ αριθ. .................... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ. στις ................ 

συμφώνησαν και έκαναν από κοινού δεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 

Με την παρούσα η Ο.Ε.Φ. αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει την Ο.Ε.Φ., στο 
πλαίσιο της Δράσης .... «..............................» του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. 
(εφεξής καλούμενο ως «Δράση»). 

Συγκεκριμένα η Ο.Ε.Φ., αναθέτει στον Ανάδοχο την προμήθεια ...........................(εφεξής καλούμενες ως 
«Εξοπλισμός»), με παράδοση στην ................................, προϋπολογισθέντος ποσού : ............ [..............€]. 

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΧΧVIΙΙ της ΥΑ 61/16616/31.01.2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.1
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Παράλληλα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδώσει στην ως άνω διεύθυνση της Ο.Ε.Φ., να 
εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία τον εξοπλισμό, καθώς και να εκπαιδεύσει στην χρήση του το 
προσωπικό της Ο.Ε.Φ.. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια - σύμφωνα με την 
προσφορά που έχει υποβάλει μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ο.Ε.Φ. στις .............. μέχρι 
τις ............... Τα λεπτομερή στοιχεία του «Εξοπλισμού», περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα 
[Τεχνική περιγραφή & Οικονομική προσφορά]. 

Στον «Εξοπλισμό», πρέπει να αναφέρονται ευδιάκριτα και σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστη ειδική 
πλακέτα ή ανεξίτηλη αναγραφή το κείμενο: «Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την 
Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση .... του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ 
αριθ. .............. Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων» 

Άρθρο 2: Σκοπός της Σύμβασης 

Σκοπός της παρούσας σύμβασης (εφεξής «η Σύμβαση») είναι αφενός ο προσδιορισμός της παράδοσης 
και της πληρωμής του Αναδόχου και ο καθορισμός γενικά των όρων υπό τους οποίους ο Ανάδοχος θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες του και η Ο.Ε.Φ. θα αποδέχεται αυτές, αφετέρου δε των υποχρεώσεων που το 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει έναντι του άλλου για την υλοποίηση του έργου. 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

3.1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για το ανατιθέμενο με την 
παρούσα έργο. 

3.2. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο της παράδοσης του Εξοπλισμού, αφορούν 
στον Τομέα [...] «..................................................». 

3.3. Τρόπος Παράδοσης Εξοπλισμού 

• Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι ο «Εξοπλισμός» είναι καινούργιος και αμεταχείριστος, απαλλαγμένος από 
κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα, από οιοδήποτε χρέος, μεσεγγύηση, ενεχυρίαση, κατάσχεση, 
κάθε φιλονικία και διένεξη και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα, κατάλληλο για την χρήση την οποία 
προορίζεται και εγγυάται για την καλή λειτουργία τους, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από 
σήμερα. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί το έργο με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.. 
• Ο Ανάδοχος οφείλει να διατυπώνει εγγράφως τυχόν ανάγκες και αιτήματα στο πλαίσιο της 
εγκεκριμένης πρότασης της Ο.Ε.Φ., η κάλυψη των οποίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση από την 
Ο.Ε.Φ. του Έργου. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του έργου κατά την 
διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης και μετά από αυτή, για χρόνο ίσο με τον χρόνο 
παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και ο 
οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε ετών. 

• Ο Ανάδοχος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο της υλοποίηση του 
προγράμματος, καθώς και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης. 

• Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις μερικής ή ολικής μη πραγματοποίησης 
ενεργειών του Έργου, εφόσον ο ίδιος έχει προβεί στις ενέργειες που απορρέουν από τα 
περιγραφόμενα στην Σύμβαση καθήκοντα του και ειδικότερα να ενημερώνει εγγράφως την Ο.Ε.Φ. 
όταν λαμβάνει γνώση για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του Έργου και να 
υποβάλλει προτάσεις επίλυσής τους. 

Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύμβασης 

Η παρούσα Σύμβαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση της σύμβασης στις ............... 
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Η ημερομηνία περατώσεως της προμήθειας δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 
201.... 

Άρθρο 5: Αμοιβή – Τρόπος και Χρόνος Καταβολής της Αμοιβής 

5.1. Ο προϋπολογισμός στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, ανέρχεται στο ποσόν των ........... ΕΥΡΩ 
[€.......], πλέον Φ.Π.Α. 24% : ........... [€.........]. 

Ο Ανάδοχος θα εισπράξει την αμοιβή του τμηματικά ως κάτωθι: 

Στο ποσόν αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, η 
μεταφορά, η εκπαίδευση και ό,τι περιγράφεται στην προσφορά. 

Τα ποσά θα κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού:....................... του Αναδόχου της ................... ή / και 
με επιταγή.
 

ΕΤΟΣ	1Ο	(01/04/1..	-31/03/1..)

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) Φ.Π.Α. (€) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΤΟΣ	2Ο	(01/04/1..	-31/03/1..)

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) Φ.Π.Α. (€) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΤΟΣ	3Ο	(01/04/1..	-31/03/1..)

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) Φ.Π.Α. (€) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ:
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5.2. Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος εκδίδει προς την Ο.Ε.Φ. τα εκάστοτε προβλεπόμενα 
από τις κείμενες διατάξεις παραστατικά που αντιστοιχούν στο προς είσπραξη ποσό. Η Ο.Ε.Φ. 
υποχρεούται κατά την πληρωμή του Αναδόχου να του καταβάλει τον εκάστοτε οφειλόμενο Φ.Π.Α. του / 
των παραστατικού/ω ν και να παρακρατεί και να αποδίδει τυχόν προβλεπόμενους φόρους και τέλη. 

Άρθρο 6 : Αναθεώρηση Τιμών 

Αναθεώρηση της παραπάνω οριζόμενης αξίας ‐ τιμήματος ‐ αμοιβής, σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται ή συγχωρείται, είτε λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, είτε συνέπεια 
νομισματικής ή τιμαριθμικής μεταβολής, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
Οποιαδήποτε δε αξίωση του Προμηθευτή για αύξηση της συμφωνημένης τιμής είναι εντελώς 
απαράδεκτη, αυτού παραιτούμενου από αυτήν ρητά και ανεπιφύλακτα του εκ των άρθρων 388 και 696 
του αστικού κώδικα ή κάποιας άλλης διάταξης, δικαιώματος, αναθεώρησης της παραπάνω 
συμφωνημένης αξίας ‐ τιμήματος ‐ αμοιβής. Ειδικότερα δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη μεταβολή 
συνθηκών η τυχόν αύξηση μισθών και ημερομισθίων ή αύξηση της αξίας των υλικών κ.λπ.. 

Άρθρο 7: Εποπτεία ‐ Έλεγχος ‐ Παραλαβή 

Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία τεχνικής ή / και άλλης φύσης, που 
αφορούν στην ίδια και απαιτείται για την σωστή εκτέλεση των Υπηρεσιών που ανατίθεται στον 
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κρατά εμπιστευτικές τις πληροφορίες αυτές. 

Ο έλεγχος τήρησης της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή της προμήθειας, θα γίνεται από την 
Ο.Ε.Φ.. 

Η παραλαβή διενεργείται ως εξής : 

• Ο Ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Ο.Ε.Φ. τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από κάθε παράδοση.  

• Η Ο.Ε.Φ. ενημερώνει εγγράφως τους τοπικούς ελεγκτές της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας 
(παράδοση «Εξοπλισμού»), ώστε να παρευρίσκονται κατά την παράδοση του «Εξοπλισμού».  

• Οριστική παραλαβή με την παράδοση, την εγκατάσταση, θέση και λειτουργία, καθώς και εκπαίδευση 
για τον «Εξοπλισμό», με αποστολή σχετικών εγγράφων : α) πρωτόκολλο παράδοσης το οποίο 
υπογράφεται από τον Ανάδοχο και β) πρωτόκολλο παραλαβής το οποίο υπογράφεται από την 
παραλαμβάνουσα Ο.Ε.Φ..  

• Όταν η Ο.Ε.Φ. παραλάβει τα πρωτοκόλλα παράδοσης και παραλαβής συντάσσει ανάλογο 
συγκεντρωτικό έγγραφο (πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) για τον «Εξοπλισμό». 

• Όλα τα μέρη πρέπει να είναι συσκευασμένα, κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά τους μέχρι τον 
τόπο τελικού προορισμού τους. Η μεταφορά και η ασφάλιση τους γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη, 
μεριμνά και δαπάνη του Αναδόχου. 

Η παραλαβή ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία : 

• Ο «Εξοπλισμός» παραδίδεται συσκευασμένος και σφραγισμένος με ειδική ταινία και παραμένει 
σφραγισμένος μέχρι την οριστική παραλαβή.  

• Η οριστική ποσοτική παραλαβή, πραγματοποιείται παρουσία προσωπικού του Αναδόχου.  

• Ο «Εξοπλισμός»» εγκαθίσταται και ολοκληρώνεται η εκπαίδευση και ο χειρισμός του.  

• Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, καθώς και η σύνταξη του σχετικού εγγράφου 
[πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εξοπλισμού], γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε [15] ημερών, 
μετά την ολοκληρωμένη παράδοση, θέση σε λειτουργία και επίδειξη του χειρισμού τους.  

• Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ελάττωμα του «Εξοπλισμού» που θα διαπιστωθεί στο στάδιο της 
ποιοτικής παραλαβής, καθώς και για κάθε έλλειψη ή παράλειψη των συμφωνηθέντων προδιαγραφών.  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• Σε περίπτωση παρατηρήσεων, εκ μέρους της Ο.Ε.Φ. για ελλείψεις ή / και παραλείψεις ή / και 
ακαταλληλότητα του παραδοτέου εξοπλισμού σε σχέση με τις προδιαγραφές του, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου το παραδοτέο, έχοντας αποκαταστήσει τις παρατηρηθείσες 
ελλείψεις ή / και παραλείψεις ή/και αντικαταστήσει τα κριθέντα ως ακατάλληλα, εντός δέκα [10] 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του σχετικού εγγράφου.  

• Στην περίπτωση όπου το εκ νέου υποβαλλόμενο παραδοτέο, δεν θεωρηθεί και πάλι ικανοποιητικό 
τότε η Ο.Ε.Φ. έχει το δικαίωμα είτε να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να προχωρήσει στην 
κατάπτωση της εγγυητικής και στην επιβολή των προβλεπομένων από την σύμβαση κυρώσεων, είτε 
να δεχθεί την μερική παραλαβή του παραδοτέου με ανάλογη μείωση της αρχικής τιμής, είτε να δώσει 
στον Ανάδοχο μια πρόσθετη διορία δέκα [10] εργάσιμων ημερών για την αποκατάσταση των 
ελλείψεων / παραλείψεων ή/και ακαταλληλοτήτων του παραδοτέου. 

• Εάν παρέλθει διάστημα δεκαπέντε [15] ημερών, χωρίς παρατηρήσεις από την Ο.Ε.Φ. το παραδοτέο 
θεωρείται ότι έγινε αποδεκτό. 

Άρθρο 8: Λοιπές Υποχρεώσεις 

8.1. Έκαστος των συμβαλλόμενων υποχρεούται: 

8.1.1. Να γνωρίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Έργου και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
των σχετικών κοινοτικών κανονισμών και εθνικών αποφάσεων. Να ενημερώνει αμελλητί τον έτερο 
των συμβαλλόμενων για οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι η υλοποίηση του Έργου 
αντιβαίνει στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο. 

8.1.2.   Να λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα και τις υποδείξεις που διατυπώνονται από τον έτερο των 
συμβαλλόμενων και να ανταποκρίνεται σε αυτά σε εύλογο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση οι τυχόν 
επιφυλάξεις πρέπει να εκφράζονται έγκαιρα και γραπτά. 

8.1.3. Να παρέχει στον έτερο των συμβαλλόμενων οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με το 
Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο έργο. Αν ζητηθεί και δεν είναι διαθέσιμη να φροντίζει για την 
απόκτηση και την άμεση διαβίβαση της. 

8.1.4.   Να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου και την 
εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης. 

8.1.5.   Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων, διαπιστώσει ότι ο έτερος των 
συμβαλλομένων δεν τηρεί εν όλο ή εν μέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από την παρούσα σύμβαση, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα διορθωτικές 
ή / και συμπληρωματικές ενέργειες για την κανονική τους εκτέλεση, προσδιορίζοντας ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα, στην διάρκεια του οποίου θα πρέπει ο έτερος των συμβαλλομένων να εκτελέσει 
τις υποχρεώσεις του και ο ίδιος [ο αιτών] να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως, ή να απορρίψει 
αυτές.
Η οριστική απόρριψη, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. 

8.1.6.  Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής, γίνεται μόνο μετά 
από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  

8.2. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

8.2.1.  Να διαθέτει στην Ο.Ε.Φ. και στις αρμόδιες εθνικές Αρχές (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ.Α.Ο.Κ. κ.λπ.) κάθε 
πληροφορία ή έγγραφο, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των 
υποχρεώσεών του. 

8.2.2.  Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή, έγκαιρη σωστή και αποτελεσματική 
υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου όπως απαιτούν και επιβάλλουν τα χρηστά και επαγγελματικά 
ήθη.  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Άρθρο 9 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και κατά την υπογραφή της ο ανάδοχος 
κατέθεσε την υπ’ αριθ. ........................................... εγγυητική επιστολή της τράπεζας, 
ποσού ................................... ευρώ (............. €), ως εγγύηση της υλοποίησης του έργου [10% επί του 
καθαρού ποσού της προσφοράς του]. 

Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στην Ο.Ε.Φ., μέχρι την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
Μηχανήματος (βλ. άρθρο 7) η οποία αποδεικνύεται με την παραλαβή από την Ο.Ε.Φ. : 

1. Του Πρωτόκολλου Παράδοσης του Μηχανήματος με υπογραφή και σφραγίδα του Αναδόχου 

2. Του Πρωτόκολλου Παραλαβής του Μηχανήματος με υπογραφή και σφραγίδα της Ο.Ε.Φ. ........... 
ήτοι, μέχρι την οριστική παραλαβή του «Εξοπλισμού». 

Θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, 
ενώ σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ρητά θεωρουμένων 
όλων των ως κύριων και ουσιωδών, η εγγύηση θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Ε.Φ.. 

Άρθρο 10: Δικαιώματα Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Βάσει του Άρθρου 4, σημείο 4 της σύμβασης που έχει υπογράψει η Ο.Ε.Φ. με τον Οργανισμό Πληρωμών 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
δύναται να ασκεί τα ίδια δικαιώματα και να απολαύει των ιδίων εγγυήσεων και έλεγχων έναντι και των 
υπεργολάβων της Ο.Ε.Φ.. 

Άρθρο 11: Παράβαση Υποχρεώσεων 

11.1.   Στην περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων δεν ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στην παρούσα, ο έτερος των συμβαλλόμενων υποχρεούται 
να ειδοποιεί εγγράφως τον πρώτο και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να προβεί σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της έγγραφης 
ειδοποίησης του, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από την παρούσα 
και ο ίδιος ο αιτών ή να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως ή να απορρίψει αυτές. 

11.2.   Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία θεραπείας παρέλθει άπρακτη συνίσταται λόγος 
καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης.  

Άρθρο 12: Δηλώσεις ‐ Εγγυήσεις των μερών 

12.1.  Τα μέρη δηλώνουν, εγγυώνται και νομιμοποιούνται πλήρως, να υπογράψουν τη Σύμβαση και 
να εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαι ωμα τους 
να περιορίζεται ή να αντιβαίνει σε προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους. 

12.2.   Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που να αντίκεινται στο 
περιεχόμενο της Σύμβασης, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων 
συμβάσεων. 

12.3.  Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι θα συνεργασθεί με τον Ανάδοχο και θα του παράσχει κάθε βοήθεια, 
υλικό και πληροφορία που ο τελευταίος θα ζητήσει. 

12.4. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και 
προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των μερών, το 
μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για 
αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις 
τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει 
προσηκόντως το άλλο μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα 
καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης 
συμβιβασμού.  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Άρθρο 13: Απόρρητο και εμπιστευτικότητα 

13.1 Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται από την Ο.Ε.Φ. στον Ανάδοχο και από τον Ανάδοχο 
στην Ο.Ε.Φ. σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος 
που τις λαμβάνει. Το μέρος που τις λαμβάνει θα χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες μόνο για 
τους σκοπούς τις παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε τεχνική ή εμπορική ή 
οικονομικού περιεχομένου πληροφορία, την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του 
με την Ο.Ε.Φ.. 

13.2 Οι ως άνω πληροφορίες θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που τις λαμβάνει 
τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και μετά την λήξη αυτής. 

13.3 Το καθήκον τήρησης απόλυτης εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δεν θα 
επεκτείνεται σε πληροφορίες ή στοιχεία : 

I. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει γνώριζε και πριν την γνωστοποίησή τους. 
II. τα οποία έχουν καταστεί κοινή γνώση με τρόπο διαφορετικό από την παράβαση του 
παρόντος Άρθρου. 
III. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει μαθαίνει στην συνέχεια καλόπιστα από τρίτο, ο οποίος 
δεν τα έμαθε με τρόπο εμπιστευτικό αμέσως ή εμμέσως από το μέρος που τα γνωστοποιεί
 ή 
IV. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει απαιτείται να αποκαλύψει σε κυβερνητικές ή 
διοικητικές αρχές σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 

Άρθρο 14: Καταγγελία ‐ Τροποποίηση της Σύμβασης 

14.1. Με την επιφύλαξη όλων των τυχόν λοιπών νομίμων δικαιωμάτων του, κάθε μέρος δύναται να 
καταγγείλει τη παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος, οποτεδήποτε και με 
άμεση ισχύ, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

I. σε περίπτωση παράβασης από το έτερο μέρος κάποιας από τις υποχρεώσεις του από την 
Σύμβαση, η οποία παράβαση είτε δεν επιδέχεται θεραπείας είτε, εφόσον μπορεί να 
θεραπευτεί, δεν έχει θεραπευτεί από το υπόχρεο μέρος εντο ς δέκα πέντε (15) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από το έτερο μέρος. 

II. κήρυξης του έτερου μέρους σε πτώχευση, θέση υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση, παύσης πληρωμών και γενικώς αφερεγγυότητας. 

III. παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έτερου μέρους. 
IV. διακοπής ή ακύρωσης του Έργου εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή αναστολή 

πραγματοποίησής του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 3 μήνες. 
V. για οποιονδήποτε λόγο λύσης της σύμβασης μεταξύ της Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..  

14.2.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καταγγείλει την παρούσα σύμβαση προ της ολοκλήρωσης της 
υλοποίησης του Έργου, οι καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν θα 
επιστρέφονται στην Ο.Ε.Φ. αλλά θα μείνουν εις χείρας του Αναδόχου. 

14.3.   Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την Ο.Ε.Φ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει τις μέχρι της καταγγελίας εκτελεσθείσες εργασίες μαζί με τα συνοδεύοντα αυτές 
στοιχεία και άλλα έγγραφα με την ταυτόχρονη εξόφληση από την Ο.Ε.Φ. τυχόν οφειλόμενου ποσού. 

14.4.  Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή 
διάταξης της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρή και δεσμευτική, έκτος αν έχει διατυπωθεί και γίνει 
αποδεκτή εκ μέρους των δύο συμβαλλόμενων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως.  

Άρθρο 15: Εκχώρηση Δικαιωμάτων 

Η Ο.Ε.Φ. δεν δικαιούται να εκχωρήσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα δικαιώματα από τη Σύμβαση σε 
τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου. 
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Άρθρο 16: Γνωστοποίηση 

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν άμεσα και γραπτά το ένα 
στο άλλο κάθε αλλαγή στη νομική προσωπικότητα, την έδρα, την εκπροσώπησή τους κ.λπ., που μπορεί 
να επηρεάσει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από την 
παρούσα. 

Άρθρο 17: Εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ 

Για όποιο θέμα δεν ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 18: Επίλυση διαφόρων ‐ Αρμόδια δικαστήρια 

18.1.  Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.  

18.2.  Κάθε διαφορά μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων ή κάθε αγωγή του ενός των συμβαλλόμενων 
μερών κατά του άλλου, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, που 
στηρίζονται στην παρούσα σύμβαση και δεν ρυθμίστηκαν με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια ....................................  

Για τη συναποδοχή όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται από τους δύο 
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η Ο.Ε.Φ., ένα (1) ο 
Ανάδοχος και ένα (1) ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	

(1)	Υπόδειγμα	Εγγυητικής	Επιστολής	Συμμετοχής			

ΤΡΑΠΕΖΑ:…………………… 
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Προς: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΩΠΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:……….. 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: ……………… € 
(ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ, ΕΥΡΩ): ……………… ευρώ  
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Κύριοι,	
Σας	γνωρίζουμε	ότι	με	την	παρούσα	εγγυόμαστε	ανεπιφύλακτα	και	ανέκκλητα	παραιτούμενοι	των	
δικαιωμάτων	 της	 ενστάσεως,	διζήσεως	ή	διαιρέσεως	ευθυνόμενοι	 έναντι	σας	σε	ολόκληρο	υπέρ	
του	«Αγροτικού	Ελαιουργικού	Συνεταιρισμού	Ασωπού»,	διεύθυνση	Ασωπός	Λακωνίας,	ΤΚ	23056,	
με	ΑΦΜ	096102560,	ΔΟΥ	Σπάρτης	μέχρι	 του	ποσού	των	ΕΥΡΩ	**………………€**	 (………………	ευρώ)	
στο	 οποίο	 και	 μόνο	 περιορίζεται	 η	 εγγύησή	 μας,	 για	 τη	 συμμετοχή	 μας	 στον	 διενεργούμενο	
διαγωνισμό	της	Οργάνωσης	Ελαιουργικών	Φορέων	“Ο.Π.	Αγροτικού	Ελαιουργικού	Συνεταιρισμού	
Ασωπού”	 που	 αφορά	 στο	 διαγωνισμό	 …/10/2018	 με	 αριθμό	 πρόσκλησης	 Νο.	 …	 με	 αντικείμενο	
“Προμήθεια	μηχανολογικού	εξοπλισμού	για	το	ελαιοτριβείο	της	Ο.Ε.Φ.”	και	αντιστοιχεί	στο	5%	της	
σ υ ν ο λ ι κ ή ς	 α ξ ί α ς	 τ ο υ	 ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ	 π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ	
(μη	συμπεριλαμβανομένου	του	αναλογούντος	Φ.Π.Α.)	του	έργου.		

Η	 	 παρούσα	 	 εγγύηση	 	 καλύπτει	 	 μόνο	 	 τις	 	 από	 	 την	 	 συμμετοχή	 	 στον	 	 ανωτέρω		
διαγωνισμό	απορρέουσες	υποχρεώσεις	της	εν	λόγω	εταιρείας	καθ'	όλο	το	χρόνο	ισχύος	της.		

Το	παραπάνω	ποσό	της	εγγύησης	τηρούμε	στη	διάθεσή	σας	και	θα	σας	καταβληθεί	ολικά	ή	μερικά	
χωρίς	καμιά		από		μέρους		μας		αντίρρηση		ή		ένσταση		και		χωρίς		να		ερευνηθεί	το	βάσιμο	ή	μη	της	
απαίτησης	 σε	 πέντε	 (5)	 ημέρες	 μετά	 από	 απλή	 έγγραφη	 ειδοποίησή	 σας.	 Σε	 περίπτωση	
κατάπτωσης	 της	 εγγύησης	 το	 ποσό	 της	 κατάπτωσης	 υπόκειται	 στο	 εκάστοτε	 ισχύον	 τέλος	
χαρτοσήμου.		

Η	παρούσα	ισχύει	μέχρι	την	……	Ο	χρόνος	ισχύος	της	εγγύησης	αυτής	θα	παραταθεί	εφόσον	ζητηθε
ί	από	την	υπηρεσία	σας	πριν	από	την	ημερομηνία	λήξης	της.	Βεβαιούται	υπεύθυνα	ότι	το	ποσό	των	
εγγυητικών	μας	επιστολών	που	έχουν	δοθεί	στο	δημόσιο	και	 τα	ΝΠΔΔ,	συνυπολογίζοντας	και	 το	
ποσό	 της	 παρούσας	 δεν	 υπερβαίνει	 το	 όριο	 εγγυήσεων	 που	 έχει	 καθοριστεί	 από	 το	 Υπουργείο	
Οικονομικών	για	την	Τράπεζά	μας.		

Με	τιμή,		
ΤΡΑΠΕΖΑ.........	
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(2)	Υπόδειγμα	Εγγυητικής	Επιστολής	Καλής	Εκτέλεσης	

ΤΡΑΠΕΖΑ:…………………… 
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Προς: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΩΠΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:……….. 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: ……………… € 
(ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ, ΕΥΡΩ): ……………… ευρώ  
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Κύριοι,	
Σας	 γνωρίσουμε	 ότι	 με	 την	 παρούσα	 επιστολή	 εγγυώμεθα	 ανέκκλητα	 και	 ανεπιφύλακτα,	
παραιτούμενοι	του	δικαιώματος	της	διαιρέσεως	του	ποσού	των	….	ΕΥΡΩ	-	(ολογράφως	ΕΥΡΩ)	υπέρ	
της	εταιρείας	………	με	έδρα	στην	οδό	……,	Τ.Κ.	……,	……	και	με	Α.Φ.Μ.	……	της	Δ.Ο.Υ.	……,	στο	οποίο	
και	 μόνο	 περιορίζεται	 η	 εγγύηση	 μας	 που	 αντιστοιχεί	 στο	 10%	 επί	 του	 καθαρού	 ποσού	 της	
μεγαλύτερης	ετήσιας	αμοιβής	μας	για	την	καλή	εκτέλεση	των	όρων	της	σύμβασης	του	έργου	που	
αφορά	 τη	 δραστηριότητα	 Δiv.1	 με	 τίτλο:	 «Προμήθεια	 μηχανολογικού	 εξοπλισμού	 για	 το	
ελαιοτριβείο	 της	 Ο.Ε.Φ.»	 του	 Εγκεκριμε[νου	 Προγρα[μματος	 Εργασι[ας	 της	 Ο.Ε.Φ.	 Ο.Π.	 Αγροτικού	
Ελαιουργικού	Συνεταιρισμού	Ασωπού,	με	βάση	τους	Κανονισμούς	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014	της	
Επιτροπής,	 όπως	 έχουν	 τροποποιηθεί	 και	 ισχύουν,	 και	 την	 υπ’	 αριθμ.	 591/25145/30.03.2018	
Απόφαση	Εγκρισης	του	Υπουργού	Αγροτικής	Ανάπτυξης	και	Τροφίμων.	

Το	πιο	πάνω	ποσό	τηρούμε	στην	διάθεσή	σας	και	έχουμε	την	υποχρέωση	σε	περίπτωση	μερικής	ή	
ολικής	 κατάπτωσης	 της	 εγγύησης,	 να	σας	 το	 καταβάλουμε	ολόκληρο	ή	μέρος	 του,	απροφάσιστα	
και	 χωρίς	 καμιά	 αντίρρηση	 μέσα	 σε	 τρεις	 (3)	 ημέρες	 από	 την	 έγγραφη	 δήλωσή	 σας	 προς	 εμάς,	
χωρίς	να	ερευνήσουμε	το	νόμιμο	ή	μη	της	απαίτησης.	

Σε	 περίπτωση	 κατάπτωσης	 της	 εγγύησης,	 το	 ποσό	 της	 κατάπτωσης	 υπόκειται	 σε	 πάγιο	 τέλος	
χαρτοσήμου.	

Η	 παρούσα	 εγγυ[ηση	 ο[πως	 και	 κα[θε	 υποχρε[ωση	 που	 απορρε[ει	 απο[	 αυτη[	 θα	 διε[πεται	 απο[	 τους	
Ελληνικου[ς	νο[μους,	ενω[	αρμο[δια	για	επι[λυση	των	τυχο[ν	διαφορω[ν	που	προκυ[πτουν	απο[	αυτη[,	θα	
ει[ναι	τα	Δικαστη[ρια	της	Αθη[νας.	

Η	 παρούσα	 εγγυητική	 επιστολή	 που	 αφορά	 την	 παραπάνω	 και	 μόνο	 αιτία,	 ισχύει	 μέχρι	 την	
30/05/2021.	

Βεβαιώνουμε	υπεύθυνα	ότι	το	ποσό	των	εγγυητικών	μας	επιστολών,	που	έχουν	δοθεί	στο	Δημόσιο	
και	 στα	 Ν.Π.Δ.Δ.	 συνυπολογίζοντας	 και	 το	 ποσό	 της	 παρούσας	 δεν	 υπερβαίνει	 το	 όριο	 των	
εγγυήσεων	που	έχει	 καθορισθεί	από	 το	Υπουργείο	Οικονομίας	και	Οικονομικών	για	 την	Τράπεζα	
μας.	Σε	περι[πτωση	εξαι[ρεσης	της	τρα[πεζας	απο[	τα	ανωτε[ρω	ο[ρια,	θα	γι[νεται	αναφορα[	της	σχετικη[ς	
νομοθεσι[ας.	

Με	τιμή,	
ΤΡΑΠΕΖΑ.........
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