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Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της
Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”
για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν
έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του
εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της βάσει των
Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουν, για την
τριετία 2018 - 2021

Οκτώβριος 2018
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Αγροτικός Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” (Α.Ε.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ)
µε την ιδιότητα του ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (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 παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης της υλοποίησης έργου του Εργοδότη, καλούµενων εφεξής «Έργο
του Εργοδότη» που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο τριετές Πρόγραµµα Δραστηριοτήτων
της Ο.Ε.Φ. (εφεξής αποκαλούµενο «Πρόγραµµα»). Το Πρόγραµµα περιόδου 01/04/2018 31/03/2021 εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 600/25193/30.03.2018 απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στα πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της
Επιτροπής, όπως ισχύουν.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Εργοδότη. Το θεσµικό
πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι το πλαίσιο που διέπει την υπ’ αριθµ.
61/16616/31.01.18 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία και θέτει το νοµοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση των
προγραµµάτων εργασίας των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της περιόδου 01/04/2018 31/03/2021. Τα έργα θα ανατεθούν µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας προσφοράς
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής και
ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.
Συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε την παρούσα πρόσκληση αποδέχονται όλους τους όρους
της χωρίς δικαίωµα ένστασης. Οι διαγωνιζόµενοι δύναται να υποβάλλουν αιτήµατα για
παροχή διευκρινίσεων µόνο εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία λήξης ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία επίσης απαντώνται µε τον
ίδιο τρόπο.
Όλοι 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 προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία,
χαρακτηρίζονται ως µη αποδέκτες 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 Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
“ΦΟΙΝΙΚΑΣ”, Κουτσουράς, Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης, Τ.Κ. 72055
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών µέχρι Τρίτη, 13/11/2018 και ώρα 12:00 µ.µ.
Πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της πρόσκλησης δίνονται από τον κ. Μάνο Δασενάκη,
στο τηλέφωνο 2843 029180
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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 Κουτσουρά “Φοίνικας” ιδρύθηκε το 1983 από 149 παραγωγούς
της περιοχής Κουτσουρά του Νοµού Λασιθίου. Σήµερα απαριθµεί 227 µέλη τα οποία
καλλιεργούν συνολικά 4.118 στρέµµατα µε ελιές και ένα ποσοστό από αυτούς διαθέτουν
ιδιόκτητα θερµοκήπια µε κηπευτικά. Η κύρια δραστηριότητά του συνεταιρισµού είναι η
παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία ελαιολάδου συµπεριλαµβανοµένου του ΠΟΠ Σητείας
Λασιθίου Κρήτης και νωπών (εκτός εποχής) κηπευτικών προϊόντων.
Πρόσφατα, και σύµφωνα µε τον ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78), ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Κουτσουρά, µετονοµάστηκε σε Αγροτικός Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά (Α.Ε.Σ.
Κουτσουρά). Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 20, παρ. 2, του ν. 4384/2016, ο Α.Ε.Σ.
Κουτσουρά είναι ενήµερος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων
συλλογικών φορέων µε αριθµό µητρώου 1302024.
Ο Α.Ε.Σ. Κουτσουρά αναγνωρίσθηκε πρώτη φορά ως Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.)
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5746/157266/11.12.2014 (ΦΕΚ 3351/12.12.2014) Υ.Α. και
τροποποίησε το καταστατικό του σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Ωστόσο, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 397/18235/2017 (ΦΕΚ Β’ 601) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθµ. 2430/110502/2017 (ΦΕΚ Β’ 3800) Υ.Α. περί της αρµόδιας αρχής, ο Α.Ε.Σ.
Κουτσουρά κατέθεσε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, αίτηση εκ νέου αναγνώρισης της Ο.Π. Ελαιολάδου
αριθµώντας 225 µέλη µε µέσο όρο εµπορευθείσας αξίας της τελευταίας διετίας 335.568,16
€, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 22882/31.01.2018 απόφαση της ΔΑΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή αναδόχου µε σκοπό την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου
Προγράµµατος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Κουτσουρά, 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.

Συγκεκριµένα, το φυσικό αντικείµενο και ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός των έργων έχει
ως εξής:
•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα Βii.1 µε τίτλο «Πιλοτική ανάπτυξη
και εφαρµογή συστήµατος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.» - Εγκεκριµένος
Προϋπολογισµός: 40.000,00 €.

5

Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα Βii.2 µε τίτλο «Πιλοτική εφαρµογή
για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειµµάτων κλαδέµατος σε ελαιοπαραγωγούς της
Ο.Ε.Φ.» - Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: 40.000,00 €

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα Biv µε τίτλο «Ανάπτυξη, εφαρµογή
και πιστοποίηση Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της
Ο.Ε.Φ. σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3» - Εγκεκριµένος
Προϋπολογισµός: 117.533,33 €

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα Γiii.1 µε τίτλο «Διεξαγωγή
µαθηµάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.» Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: 57.333,33 €

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα Γiii.2 µε τίτλο «Ετήσια µέτρηση
ανθρακικού αποτυπώµατος/ Δηµιουργία κλιµατικά ουδέτερου προϊόντος» - Εγκεκριµένος
Προϋπολογισµός: 57.333,33 €

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα Γiv µε τίτλο «Χρήση ειδικού
εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών» - Εγκεκριµένος
Προϋπολογισµός: 57.333,33 €

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα Eii µε τίτλο «Ανάπτυξη και
εφαρµογή Συστηµάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίµων στο
ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του Α.Ε.Σ. Σταυροχωρίου»
- Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: 10.000,00 €

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα ΣΤi µε τίτλο «Επικοινωνιακό
πρόγραµµα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση µέσω Διαφήµισης, Δηµοσίων Σχέσεων,
Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Περιεχοµένου, Ενηµέρωσης και Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης» - Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός: 10.998,00 €

•

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης της Δραστηριότητα ΣΤii µε τίτλο «Προβολή και
Προώθηση µέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων» - Εγκεκριµένος Προϋπολογισµός:
3.000,00 €

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω εγκεκριµένων δραστηριοτήτων του προγράµµατος
εργασίας του Εργοδότη περιλαµβάνεται στα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία κάθε δράσης τα
οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά µε διεύθυνση http://
www.koutsourascoop.gr.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής).
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
παραγράφου 4, του άρθρου 12δ, της υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.2018 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της Ο.Ε.Φ. (http://www.koutsourascoop.gr) και στον
δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http://www.opekepe.gr/oef_20182021.asp).

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. Κουτσουρά, η οποία έχει
οριστεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά. 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 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε
σύµπραξη ή σε κοινοπραξία. Κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί να
συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος σύµπραξης είτε ως µέλος
κοινοπραξίας, δεν επιτρέπεται όµως να συµµετέχει σε περισσότερες από µία αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3, άρθρο 12γ, υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.2018 Υ.Α., δεν
επιτρέπεται η συµµετοχή εταίρων, µελών ή µισθολογικά εξαρτώµενων από την οργάνωση
λόγω απαγόρευσης σύναψης σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Εργοδότη στη Διεύθυνση Αγροτικός
Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”, Κουτσουράς, Ιεράπετρα Λασιθίου
Κρήτης, Τ.Κ. 72055, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή
ταχυµεταφορά µέχρι και την Τρίτη, 13/11/2018 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 έργα για τα οποία
υπέβαλλαν προσφορές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για
τέσσερις (4) µήνες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της ηµεροµηνίας λήξης ισχύος
της πρόσκλησης.
Σε κάθε υποβαλλόµενο φάκελο προσφοράς δίδεται αριθµός πρωτοκόλλου. Ισχύουσες είναι
οι προσφορές που θα παραληφθούν µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής.
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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:

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 Ελαιοκοµικός Συνεταιρισµός ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”
Κουτσουράς, Ιεράπετρα Λασιθίου Κρήτης,
Τ.Κ. 72055
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ …/…/2018
Ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς …/…/2018
«Έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας της
Ο.Ε.Φ. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουν, για την τριετία 2018 2021»
Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των δραστηριοτήτων ……………………………… και …..
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 πρόσκλησης.
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος µε την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού:
• Υπεύθυνες δηλώσεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 12δ, της υπ’ αριθµ.
61/16616/31.01.2018 Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και παρουσιάζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης
• Νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, ήτοι κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας (όπως
ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του), καθώς επίσης απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου (εάν πρόκειται για Α.Ε.) ή του αντίστοιχου αρµοδίου οργάνου διοίκησης (εάν
πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο νοµικού προσώπου) µέσω του οποίου ορίζεται ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτής
• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύ, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων και
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εναλλακτικά, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση δηλώνοντας ότι θα προσκοµίσει τις εν λόγω ενηµερότητες µε την κατακύρωση του
έργου και την υπογραφή της σύµβασης
• Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό µε ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης,
σύµφωνη µε το υπόδειγµα (1) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσης, για ποσό που
αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής αξίας του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου/ των
έργων µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά την
έγκριση της διαδικασίας επιλογής του εξωτερικού συνεργάτη από την τριµελή επιτροπή της
ΔΑΟΚ.
Η εγγύηση συµµετοχής δύναται να καταπέσει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαµβάνει τεχνικά στοιχεία
προσφοράς, σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στα Τεχνικά Δελτία
κάθε δράσης τα οποία έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά (http://
www.koutsourascoop.gr), καθώς επίσης και αποδεικτικά των κάτωθι:
• Περιγραφή της εµπειρίας και τεχνογνωσίας του υποψήφιου - εµπειρία σε συναφή έργα
• Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ικανότητα ποιοτικής υλοποίησης και διαχείρισης των
έργων
• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των ισολογισµών και των αντίστοιχων οικονοµικών
καταστάσεων του νόµου 4308/2014 ή αντίγραφα των ετησίων εντύπων Ε3 και αντίγραφα
της «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος» των τριών (3) προηγούµενων του έτους του
διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων, υπογεγραµµένα από τον νόµιµο εκπρόσωπο. Οι
οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν µέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την
τελευταία τριετία (ηµερολογιακά έτη 2015, 2016, 2017) διπλάσιο από το άθροισµα του
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εγκεκριµένου προϋπολογισµού των έργων της παρούσας για τα οποία υποβάλλουν
προσφορές.
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:
Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)

Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

1
2
…
ΣΥΝΟΛΟ

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.
Κουτσουρά, η οποία έχει οριστεί µε απόφαση του Δ.Σ. του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά (βλέπε άρθρο
6 της παρούσης). 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.
2.
3.
4.

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής
Τεχνική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών
Οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών
Τελική κατάταξη των προσφορών

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
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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

•

προσφέρουν Οικονοµική Προσφορά η οποία είναι µικρότερη του 90% του
προϋπολογισµού του έργου (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).

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. Κουτσουρά. Η απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
1ο Στάδιο Αξιολόγησης: Έλεγχος 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.

Πίνακας 1. Κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ

A1

Κατανόηση αντικειμένου και
στόχων του έργου

100-120

40%

80%

A2

Μεθοδολογία υλοποίησης –
οργάνωσης του έργου,
εργαλεία υποστήριξης

100-120

40%

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ
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B1

Στελέχωση και
καταλληλόλητα ομάδας
έργου

100-120

10%

B2

Οργάνωση/ λειτουργία
ομάδας έργου

100-120

10%

20%

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)/ Tmax] x 100
όπου:
Ai = (A1i x 0,4) + (A2i x 0,4)
Bi = (B1i x 0,1) + (B2i 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
Tmax: Η µέγιστη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς από όλες τις προσφορές
A1i, Α2i: η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Α για την πρόταση i
B1i, Β2i: η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Β για την πρόταση i
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 σε κλίµακα των πέντε µονάδων ή βαθµό, ήτοι 100, 105, 110, 115
και 120. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί ως βάση για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται
κατ’ ελάχιστο όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως
120 βαθµοί όταν καλύπτονται στο µέγιστο 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):
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Οi = (Κmin / Κi) x 100
όπου:
Οi: η βαθµολογία της οικονοµικής προσφοράς i
Κmin: 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). 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. Κουτσουρά 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 Υ.Α., 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 στις παραγράφους 6 και 7, του άρθρου 12δ, της υπ’ αριθµ.
61/16616/31.01.18 Υ.Α., 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 την παράγραφο 8, του άρθρου
12δ, της υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.18 Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για την
οριστική σύναψη της σύµβασης απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση (i) εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το 10% επί της
µεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αµοιβής του, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
13
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Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την παράγραφο 4, του άρθρου 12γ, της υπ’ αριθµ. 61/16616/31.01.18
Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσης), (ii)
φορολογική και (iii) ασφαλιστική ενηµερότητα.

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

V
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)

ΠΡΟΣ(1):
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
(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 «………» 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.
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.
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V
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)

ΠΡΟΣ(1):
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
(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 «………» 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.
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
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 2015 - 2018,
το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. … Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθ. … Απόφαση, που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως
«η Ο.Ε.Φ.» και
β) αφετέρου η εταιρεία … µε έδρα στ… …, Τ.Κ. …, Α.Φ.Μ.: … - Δ.Ο.Υ.: …, νοµίµως εκπροσωπούµενη από
τον … 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 την παροχή υπηρεσιών (εφεξής καλούµενες ως
“οι Υπηρεσίες”) για την υλοποίηση του Έργου (εφεξής καλούµενο ως “Έργο”) της Δράσης … του
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Εγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. (εφεξής καλούµενο ως «Δράση»), σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας, οι οποίοι κρίνονται στο σύνολο τους ουσιώδεις από αµφότερα τα µέρη, καθώς και σύµφωνα µε
την προσφορά που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ο.Ε.Φ. στις … µέχρι τις .
… Τα λεπτοµερή στοιχεία του περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Παράρτηµα [Τεχνική περιγραφή & Οικονοµική
προσφορά].

Άρθρο 2: Σκοπός της Σύµβασης
Σκοπός της παρούσας σύµβασης (εφεξής «η Σύµβαση») είναι, 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 των Υπηρεσιών του αφορούν τον τοµέα … «…»
και ειδικότερα τον υποτοµέα … «…».

3.3.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Το φυσικό αντικείµενο του έργου του Αναδόχου περιλαµβάνει υπηρεσίες υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. που
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου που έχει αναλάβει η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ)
611/2014 και 615/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Καν. (ΕΕ) … για το έτ… υλοποίησης του
Εγκεκριµένου Προγράµµατος (Απρίλιος 20… - Μάρτιος 20…).

Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν:
…

3.4. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών
-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί το έργο µε βάση το Εγκεκριµένο Πρόγραµµα της Ο.Ε.Φ. και την
Εγκεκριµένη Προσφορά του.

-

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 καθήκοντά 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.
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3.5. Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου και παραδοτέα

Α/Α

Χρόνος υποβολής
(μήνες από την
έναρξη του
προγράμματος)

Τίτλος Παραδοτέου

1)
2)
3)
Τα παραδοτέα ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης των ενεργειών θα περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
…

Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύµβασης
Η παρούσα Σύµβαση παράγει αποτελέσµατα από την ηµέρα υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση της
σύµβασης στις ….

Άρθρο 5: Αµοιβή - Τρόπος και Χρόνος Καταβολής της Αµοιβής
5.1.

Ο προϋπολογισµός στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των … ευρώ [€ …], πλέον
Φ.Π.Α. 24% : … ευρώ [€ …].
Ο Ανάδοχος θα εισπράξει την αµοιβή του τµηµατικά ως κάτωθι:

ΕΤΟΣ 1ο (01/04/1… - 31/03/1…)
ΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ

Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ (€)

(€)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α
Β
Γ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΣ 2ο (01/04/1… - 31/03/2…)
ΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ

Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ (€)

(€)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α
Β
Γ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΤΟΣ 3ο (01/04/2… - 31/03/2…)
ΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ

Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ (€)

(€)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α
Β
Γ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ
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.
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/ών 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.

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.
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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 όλω 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.

Άρθρο 9 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
9.1.

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 µεγαλύτερης ετήσιας αµοιβής του].

9.2.

Ως ασφάλεια για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών εκ µέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος αναλαµβάνει
επιπλέον την υποχρέωση σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόµενης προθεσµίας για την παράδοση
του Έργου, καθώς και στη περίπτωση που το έργο έχει πληµµέλειες, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, να
δικαιούται η Ο.Ε.Φ. να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο µε έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας της σύµβασης.

9.3.

Η εγγύηση αυτή θα παραµείνει στην Ο.Ε.Φ. µέχρι την τελική παραλαβή του Έργου. 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 θεωρούµενων 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..
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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 δικαίωµά 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.

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 γνωστοποίει ή
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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:
• 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 εντός δέκα πέντε (15) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής
ειδοποίησης από το έτερο µέρος.
• κήρυξης του έτερου µέρους σε πτώχευση, θέση υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, παύσης
πληρωµών και γενικώς αφερεγγυότητας.
• παύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του έτερου µέρους.
• 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.
• 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.

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
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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 των Αθηνών.

Για τη συναποδοχή όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και υπογράφεται από τους δύο
συµβαλλόµενους σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα, εκ των οποίων τρία (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
(1) Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
ΤΡΑΠΕΖΑ: …
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)
Προς: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”
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 της
εταιρείας … µε έδρα στην οδό …, Τ.Κ. …, … και µε Α.Φ.Μ. … της Δ.Ο.Υ. …, µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ **… €** (… ευρώ) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, αντιστοιχεί στο 5% της
συνολικής
αξίας
του
εγκεκριµένου
προϋπολογισµού
(µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) του έργου, για τη συµµετοχή µας στον
διενεργούµενο διαγωνισµό της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων «Ο.Π. Αγροτικού Ελαιοκοµικού
Συνεταιρισµού Κουτσουρά “Φοινικά”» που αφορά στο διαγωνισµό …/10/2018 µε αριθµό πρόσκλησης
Νο. … µε αντικείµενο “Επιλογή Αναδόχου µε σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” για την υλοποίηση δραστηριοτήτων
που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας της
βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουν, για την τριετία 2018 - 2021”.
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 χ
ωρίς 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 ζητηθεί α
πό 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 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ “ΦΟΙΝΙΚΑΣ”
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 … µε τίτλο: «…» του Εγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. Ο.Π.
Αγροτικού Ελαιοκοµικού Συνεταιρισµού Κουτσουρά “Φοίνικας”, µε βάση τους Κανονισµούς (ΕΕ)
611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και την υπ’ αριθµ.
600/25193/30.03.2018 Απόφαση Έγκρισης 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 εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους
Ελληνικούς νόµους, ενώ αρµόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα
είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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 περίπτωση εξαίρεσης της τράπεζας από τα ανωτέρω όρια, θα γίνεται αναφορά της σχετικής
νοµοθεσίας.
Με τιµή,
ΤΡΑΠΕΖΑ …

26

