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Αγροτικός Συνεταιρισμός ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς τ.δ. Αρκαδίου,
Άδελε Ρεθύμνης, Ρέθυμνο, Κρήτη, ΤΚ. 74100

Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για το έργο παροχής υπηρεσιών της δραστηριότητας
Γiv: Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών
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ΤΜΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών για το έργο της δραστηριότητας Γiv: Χρήση
ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΑΣ Ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς τ.δ. Αρκαδίου με την ιδιότητα του ως
Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) υλοποιεί τριετές πρόγραμμα εργασίας
(1/4/2018‐31/3/2021) στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 611/2015 της Επιτροπής, το οποίο
εγκρίθηκε δυνάμει της 598/25179/30.03.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνεται το αναφερόμενο στον τίτλο έργο η
υλοποίηση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο κανονιστικό πλαίσιο το
οποίο ορίζεται από τους εξής Κανονισμούς και Υπουργικές Αποφάσεις:
•

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 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 όπως ισχύει

•

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής της 11ης
Μαρτίου 2014 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 όπως ισχύει

•

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου
2014 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 όπως ισχύει

•

Υπουργική Απόφαση 61/16616/31.01.2018 για τα συμπληρωματικά μέτρα για
την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΕ) 611/2014 και
615/2014 σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών όπως ισχύει

•

Υπουργική Απόφαση 598/25179/30.03.2018«Έγκριση Προγράμματος Εργασίας
της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιολάδου και
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επιτραπέζιας ελιάς τ.δ. Αρκαδίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου,
για τα έτη 2018‐2021 στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014».
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2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το απόσπασμα του προγράμματος εργασίας για το συγκεκριμένο έργο έχει ως
εξής:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiν

Τομέας
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγρχονισμού
Δραστηριότητα Γiν: Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας
Τίτλος

Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των
παραγωγών

Διάρκεια

3 έτη

Προϋπολογισμός

€4.800,00

Εισαγωγή
Ευρέως διαδεδομένος είναι ο διεθνής όρος e-learning για την ηλεκτρονική μάθηση.
Η εξ αποστάσεως διαδικτυακή/ψηφιακή εκπαίδευση εμπεριέχει συνεργατική
διδασκαλία και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και
μεταξύ εκπαιδευόμενων, όπως δηλαδή συμβαίνει στην κλασική εκπαίδευση, π.χ. σε
μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Εξ άλλου τα ηλεκτρονικά σεμινάρια
γίνονται σε ‘‘τάξη’’. Απλά αυτό που συμβαίνει μέσω του e-learning είναι ότι ο
εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικούς/
απομακρυσμένους χώρους και η έννοια της ‘‘τάξης’’ δημιουργείται εικονικά - π.χ.
από τον υπολογιστή. Το e-learning, ως μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
είναι η διαδικασία εκμάθησης όπου η μαθησιακή διαδικασία εκτελείται μέσα από τις
σύγχρονες τεχνολογίες, όπως προγράμματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά
προηγμένα συστήματα. Ο εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού
προόδου, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη, αν
το επιθυμεί, υποστήριξη από τον εκπαιδευτή.
Η εκπαίδευση από απόσταση απαιτεί την ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής που να
επιτρέπει την ανεξάρτητη επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με τους εκπαιδευτές ή
άλλους εκπαιδευόμενους και την εργασία σε ομάδες.
Το e-learning, ως την πλέον τεχνολογικά προηγμένη μέθοδο εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα. Τα
πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
• Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιμο, σε τράπεζα εκπαιδευτικού υλικού,
μέσω της οποίας μπορεί οποιαδήποτε στιγμή ο εκπαιδευόμενος να μπαίνει στην
ηλεκτρονική τάξη, αρκεί να υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο.
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•

Η πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι εφικτή από όπου και να
είμαστε, μέσω μοναδικών κωδικών διασύνδεσης.
• Η ηλεκτρονική τάξη δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης.
• Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι πλούσια σε περιεχόμενο, περιεκτικό και δεν
κουράζει τον εκπαιδευόμενο, καθώς τα μαθήματα μπορούν να αναπαραχθούν
τμηματικά.
• Η απομακρυσμένη εκπαίδευση είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, όταν γίνεται με
προηγμένο τρόπο παρουσίασης: πολυμέσα, βίντεο, ήχος, κείμενα, εικόνες,
παραστάσεις, ομιλία κλπ.
• Το μάθημα παραδίδεται με πολλούς τρόπους, ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις
του εκπαιδευομένου: αυτοδιδασκαλία, ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη
διδασκαλία, επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και τους υπόλοιπους
εκπαιδευόμενους.
Επιπλέον,
• Εξασφαλίζεται συνεχής βελτίωση του περιεχομένου και της
αποτελεσματικότητας.
• Γίνεται τμηματοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχομένου
προσφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης.

Υλοποίηση της δράσης
Η ΟΕΦ στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα δημιουργήσει ένα εργαλείο e-learning το
οποίο θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό για την εκπαίδευση των παραγωγών της
ΟΠ. Οι παραγωγοί θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο
θα αφορά ενδεικτικά στα εξής θέματα:
✓ απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης
✓ επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές- πρασίνισμα &
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
✓ ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
✓ ορθολογική χρήση λιπασμάτων
✓ ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση
της ρύπανσης των υδάτων.
✓ ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
✓ γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
✓ χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών,
έκτος τρόφιμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
✓ μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις γεωργικές δραστηριότητες.
✓ τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των
γεωργικών προϊόντων
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Με τη χρήση του εργαλείου e-learning οι παραγωγοί θα μπορούν να έχουν
διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα καλύπτει όλα τα
θέματα πάνω στα οποία έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο όλων των δράσεων του Π.Ε
της ΟΕΦ συνεπώς ο παραγωγός θα μπορεί να ανατρέχει σε αυτό για την κάλυψη
των αναγκών του σε όλη τη διάρκεια της τριετίας αλλά και μετά το πέρας της. Το
εκπαιδευτικό υλικό θα έχει συνταχθεί από ειδικούς επιστήμονες γεωπόνους με την
υποστήριξη εξειδικευμένου Πανεπιστημιακού/Εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Παράλληλα το εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των
παραγωγών και της ΟΕΦ και του ελαιοτριβείου καθώς με τη χρήση αυτή η ΟΕΦ θα
επικοινωνεί τις δράσεις της προς τους παραγωγούς της και πιο συγκεκριμένα θα
τους ενημερώνει σχετικά με:
✓ την διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων που θα πραγματοποιούνται (ημερομηνία,
τοποθεσία, ώρα, θεματολογία)
✓ εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τις υπόλοιπες δράσεις του Π.Ε
✓ τη λειτουργία του εργοστασίου (πότε ξεκινάει, κλπ)
✓ έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν
✓ οδηγίες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, έκτακτα μέτρα φυτοπροστασία κλπ
✓ τις υποχρεώσεις των παραγωγών στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας
✓ τη διαθεσιμότητα παγίων παραγωγών που προμηθεύτηκε η ΟΕΦ στο πλαίσιο του
προγράμματος εργασίας κ.α
Σε κάθε εκπαιδευόμενο δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης του ποσοστού
συμπλήρωσης του σεμιναρίου, καθώς ενδεικτικά θα μπορεί να παρακολουθεί
την ένδειξη προόδου του συνολικού σεμιναρίου, μαθημάτων και ενοτήτων
που έχουν ολοκληρωθεί και ολοκλήρωσης quiz και ασκήσεων.
Αναφορικά με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά της αξιολόγησης του
εκπαιδευόμενου, η πλατφόρμα έχει δυνατότητα ολοκληρωμένης ψηφιακής
εξέτασης - Quiz, όπου υπάρχει πρόβλεψη να περιέχει: δυνατότητα εισαγωγής
quiz εξέτασης, εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εμφάνιση σωστών
απαντήσεων με επιλογή κριτηρίου στο τέλος της εξέτασης, εμφάνιση
αποτελέσματος και εξέταση με περιορισμό χρόνου και χρονόμετρο.
Σημαντικό στοιχείο της λειτουργικότητας της πλατφόρμας αποτελεί η
διαδραστικότητα και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Πιο συγκεκριμένα
μέσα από forum όλοι οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν δομημένα μεταξύ
τους σε σχέση με:
- Σεμινάρια, μαθήματα, θέματα
- Αποτελέσματα
- Απορίες
Η αλληλεπίδραση των χρηστών μπορεί να αφορά σε:
- Δημιουργία θεμάτων για ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο του σεμιναρίου
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- Δυνατότητα απάντησης σε δημοσιεύσεις τρίτων
- Εγγραφή σε συνομιλία για αυτόματη ενημέρωση απαντήσεων μέσω email
- Προσθήκη θέματος συζήτησης στα αγαπημένα για εύκολη πρόσβαση

Παραδοτέα

Τίτλος Παραδοτέου

Έτος προγράμματος

Μήνες από έναρξη
προγράμματος

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

2 Δημιουργία εργαλείου e-learning

1ο

έως 9

3 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

1ο

έως 9

Α/Α

1

4

Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

1ο

έως 9

5

Τελική έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της
δραστηριότητας για το πρώτο έτος

1ο

έως 12

6

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

2ο

έως 21

7 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

8

Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

2ο

έως 21

9

Τελική έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της
δραστηριότητας για το δεύτερο έτος

2ο

έως 24

Πρώτη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

3ο

έως 33

10

11 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

12

Δεύτερη ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της
υλοποίησης της δραστηριότητας

3ο

έως 33

13

Τελική έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της
δραστηριότητας για το τρίτο έτος

3ο

έως 36
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Δείκτες
Είδος
δείκτη

Περιγραφή
δείκτη

Μονάδα
Μέτρησης

Τιμή στόχος

εισροών /
εκροών

Δημιουργία
εργαλείου elearning

ηλεκτρονική
πλατφόρμα

αποτελεσμά
των

Αριθμός
παραγωγών που
θα
εκπαιδευτούν

Αριθμός
παραγωγών

αποτελεσμά
των

Εκπαιδευτικό
υλικό

Αριθμός
εκπαιδευτικών
ενοτήτων

επιπτώσεων

Αξιολόγηση
χρησιμότητας
του εργαλείου

Αριθμός
downloads του
εκπαιδευτικού
υλικού

Μήνες από
έναρξη
προγράμματος

Τρόπος μέτρησης

1

έως 12
έως 24
έως 36

Δυνατότητα χρήσης
του εργαλείου elearning

18

έως 12
έως 24
έως 36

Παρουσιολόγια
εκπαιδεύσεων

1 ανά έτος

έως 12
έως 24
έως 36

Αναρτημένο
εκπαιδευτικό υλικό
στο εργαλείο elearning

Τουλάχιστον
το 50% του
αριθμού των
παραγωγών

έως 12
έως 24
έως 36

Καταγραφή
downloads

Οι παραπάνω δείκτες της δραστηριότητας δύνανται να αναθεωρηθούν σε
περίπτωση που αλλάξουν οι ανάγκες της ΟΕΦ ή σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος
ώστε να είναι συνεχώς σαφείς, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά
προσδιορισμένοι. Ο βαθμός επίτευξης των δεικτών θα παρουσιάζεται στις
ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης της δραστηριότητας.

3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη με επαρκή
ακαδημαϊκή και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων
καθώς και επαρκές προσωπικό υποστήριξης που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση
τεχνικών και διαχειριστικών εργασιών.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Σύνολο

Πρώτο έτος

€4.800,00

Δεύτερο έτος

€1.600,00

€1.600,00

Τρίτο έτος

€1.600,00

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει περιοδικά μετά την οριστική παραλαβή κάθε
παραδοτέου όπως θα καθοριστούν στη σύμβαση.
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ΤΜΗΜΑ Β
ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία
αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο
του έργου
2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει την επωνυμία
του προσφέροντος και αναγράφει τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και τον τίτλο του
έργου.
1. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α με
θεώρηση γνησίου υπογραφής – Επί ποινή αποκλεισμού
2. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β με
θεώρηση γνησίου υπογραφής ‐ Επί ποινή αποκλεισμού
3. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ με
θεώρηση γνησίου υπογραφής ‐ Επί ποινή αποκλεισμού
4. Τεχνική Προσφορά στην οποία θα παρουσιάζονται κατ’ ελάχιστον τα εξής:
-Τεκμηριωμένη εμπειρία του προσφέροντος στην υλοποίηση παραπλήσιων έργων
-Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου ‐ παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών
-Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών
-Περιγραφή των Παραδοτέων
-Σύνθεση και Οργάνωση Ομάδας Έργου
-Ανάλυση κόστους για Ομάδα Έργου (ανθρωποημέρες)
5. Οικονομική προσφορά στην οποία θα αναγράφεται η συνολική τιμή για την
υλοποίηση του έργου και το προτεινόμενο σχέδιο καταβολής της αμοιβής.
Έκπτωση μεγαλύτερη από το 5% του προϋπολογισμού του έργου που αναφέρεται
στο Τμήμα Α του Τεύχους της Πρόσκλησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα
του παρόντος τεύχους
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική
επιστολή ή ταχυμεταφορά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 24/12/2018 και
ώρα 13.00.
Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα υποβληθούν μέχρι και την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής.
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4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες,
προθεσμία που αρχίζει από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το έργο κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης των τεχνικών
κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
Τα τεχνικά κριτήρια βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών είναι
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Τεκμηριωμένη εμπειρία του προσφέροντος στην υλοποίηση παραπλήσιων έργων

20

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου ‐ παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών

20

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών

10

Περιγραφή των Παραδοτέων

20

Σύνθεση και Οργάνωση Ομάδας Έργου

10

Ανάλυση κόστους για Ομάδα Έργου (ανθρωποημέρες)

20
100

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 0 έως 100. Η
σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του συντελεστή
βαρύτητάς του επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε
τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Για τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών υπολογίζεται το συγκριτικό
κόστος Κ κάθε Προσφοράς ως εξής:
Κ = Οικονομική προσφορά μειοδότη/αξιολογούμενη οικονομική προσφορά x 100
όπου ως Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι
του οποίου ο Προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει τη Σύμβαση, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ως Οικονομική Προσφορά Μειοδότη η
οικονομική προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, οι προσφορές κατατάσσονται
με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο
τύπο:
Τελικός Βαθμός Προσφοράς = (Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς * 90%) + (Βαθμός
Οικονομικής Προσφοράς * 10%)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
που έχει οριστεί δυνάμει σχετικής Απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής της
ΟΕΦ.
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6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η προσφορά που πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κατακυρώνεται ως η
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Η κατακύρωση πραγματοποιείται με Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αγροτικού Συνεταιρισμού μετά την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για το έργο σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό.
7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την υλοποίηση του Έργου υπογράφεται σχετική Σύμβαση που συνάπτεται με
βάση την εγκριτική απόφαση της ΔΑΟΚ Ρεθύμνης, το παρόν και την Προσφορά του
Αναδόχου. Η σύμβαση της ΟΕΦ με τον επιλεγέντα προσφέροντα συνάπτεται
οριστικά μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του σχεδίου της από την ΔΑΟΚ Ρεθύμνης
προς την οποία η ΟΕΦ αποστέλλει τη σχετική τεκμηρίωση της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς.
Η σύμβαση υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διοίκησης της ΟΕΦ
και από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν της
οριστικής έγκρισης της σχετικής σύμβασης από την ΔΑΟΚ Ρεθύμνης.
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εκ μέρους του Αναδόχου
Εγγύησης που ανέρχεται σε 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής
του (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους που θα αναφέρονται στην εν λόγω
Σύμβαση.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης
ανωτέρω προθεσμίας για την υπογραφή της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου της ΟΕΦ.
Στην περίπτωση αυτή η ΟΕΦ μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της
πρόσκλησης.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη
σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή
χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Συνεταιρισμό ιδιοχείρως ή με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή εταιρία ταχυμεταφοράς). Στην
περίπτωση ένστασης ο φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη “Ένσταση” και τον
τίτλο του έργου.
Μη εμπρόθεσμη υποβολή επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβληθείσης
ένστασης και τη μη εξέτασή της.
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Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συνεταιρισμού στη
διεύθυνση: Αγροτικός Συνεταιρισμός ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς τ.δ.
Αρκαδίου, Άδελε Ρεθύμνης, Ρέθυμνο, Κρήτη, ΤΚ. 74100, εντός τριών (3)
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των
αποτελεσμάτων στους αποψήφιους αναδόχους. Η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης.
Ενστάσεις που περιέρχονται στην ΟΕΦ με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό
πρωτοκόλλου, αλλά δεν εξετάζονται.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΕΦ
Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία
ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης
του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους
λόγους που κρίνονται ουσιώδεις. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της
διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
(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)

ΠΡΟΣ(1):

(Ο.Π.) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
& ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

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 «Γiv: Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των
παραγωγών» δεν υπάρχει εις βάρος μου ή της εταιρείας την οποία εκπροσωπώ τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για:
• Συμμετοχή́ σε εγκληματική́ οργάνωση
• Δωροδοκία
• Απάτη
• Τρομοκρατικά́ εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Ημερομηνία: …..…/….…./…..…
Ο Δηλών

(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.

!

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
(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)

ΠΡΟΣ(1):

(Ο.Π.) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
& ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

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 «Γiv: Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των
παραγωγών»:
• Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά́ την καταβολή́ φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί ́ εις βάρος μου τελεσίδικη
δικαστική́ απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική́ πράξη.
• Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ 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 ούτε έχει υπαχθεί ́ σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Δεν έχω κριθεί ́ ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτήριων επιλογής κατά την συμμετοχή μου σε άλλους διαγωνισμούς.
• Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ιδίου
διαγωνισμού́ με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.
• Δεν έχω επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά́ την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της,
αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.
Ημερομηνία: …..…/….…./…..…
Ο Δηλών
(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.

!

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ
(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)

ΠΡΟΣ(1):

(Ο.Π.) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
& ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ τ.δ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

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:
σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου «Γiv: Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και
επικοινωνία των παραγωγών» θα επισυνάψω αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας που
εκπροσωπώ όπως ισχύει.

Ημερομηνία: …..…/….…./…..…
Ο Δηλών

(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.

