Τύπος ανάρτησης
Κωδικός ΟΕΦ:
Επωνυμία ΟΕΦ:
Α/Α πρόσκλησης:

Πρόσκληση

x

Αποτελέσματα Πρόσκλησης
1060
Α.Σ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
3
Πρόσκληση υποβολής τεχνικοοικονομικής προσφοράς
Τεύχος Ανάλυσης Προδιαγραφών
- Α. Για το έργο Συμβούλου Διαχείρισης

Θέμα εγγράφου:
- Β. Για την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών στα
μέτρα των Τομέων Β, Γ, Ε και ΣΤ
Ημ/νία έναρξης ισχύος πρόσκλησης: 15/10/2018
Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης:
Όνομα αρχείου:
Υπεύθυνος Αποστολής από ΟΕΦ

05/11/2018 και ώρα 23.59 μμ

1060_PROSKLHSH_3
ΛΥΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Αρμόδια για τους ελέγχους ΔΑΟΚ:

2891041862
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
gsaridakis@crete.gov.gr

email:

empalla@crete.gov.gr
tdrakoulaki@crete.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΦΟΡΑ

ΕΡΓΟ Α: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟ Β: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.ii

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ
B.iii
ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
B.iv
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕ
ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Γ.i
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.iii.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.iii.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
E.i
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ISO 22005:2007 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
E.ii
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO 22000:2005 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤ.i
ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΦ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ
ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1060_PROSKLHSH_3

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2018-2021
βάσει του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου,
των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής και
της υπ’ αριθ. 61/16616/31-1-2018 ΥΑ, όπως ισχύουν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος :
Α. Για το έργο Συμβούλου Διαχείρισης
Β. Για την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών στα μέτρα των Τομέων Β, Γ, Ε και ΣΤ
του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας ης ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΘΡΑΨΑΝΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΦ
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας
μετεξέλιξης και βελτίωσης τόσο των εγκαταστάσεων του όσο και των προσφερόμενων υπηρεσιών, υπέβαλε
με πρωτοβουλία των παραγωγών μελών του, αίτημα αναγνώρισης του ως Οργάνωση Παραγωγών στον
τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς βάσει των προβλεπόμενων στο ισχύον εθνικό και ενωσιακό
δίκαιο. Το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό από πλευράς ΔΑΟΚ (αρ.απόφασης: 607/15-01-2018) κάτι το οποίο
αποτελεί αναγνώριση και σε τοπικό επίπεδο, της προσπάθειας που καταβάλλεται από πλευράς του
Συνεταιρισμού και των παραγωγών μελών του. Επιθυμία όλων είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και
μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας ΟΕΦ για την τριετία 2018-2021.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ επιθυμεί να προχωρήσει στην ανάθεση
έργου έχοντας υπόψη:
1. 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.), όπως
ισχύει
2. 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 όπως ισχύει
3. 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
όπως ισχύει
4. Την αριθ. 397/18235/2017 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 601)
«Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.)
και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π) όπως ισχύει
5. Την υπ’ αρίθμ.
607/15-01-2018 απόφαση αναγνώρισης της ΟΕΦ ως Οργάνωση Παραγωγών
(Ο.Π.)
6. Την αριθ. 61/16616/31-01-2018 απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για την στήριξη των
τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Β’271), όπως ισχύει

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

7. την αριθ. 634/25259-30.03.18 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
έγκριση του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. όπως ισχύει
καθώς και των σχετικών εφαρμοστικών οδηγιών και εγκυκλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ και της οικείας ΔΑΟΚ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ
Α. Το έργο αφορά σε υπηρεσίες ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πιο συγκεκριμένα:
Σύμβουλος
διαχείρισης

Το έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για την εκτέλεση του
εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ
Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συμβούλου Διαχείρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
 Η γραπτή και προφορική ενημέρωση, παροχή συμβουλών και η εισήγηση των
αναγκαίων ενεργειών με στόχο την έγκαιρη εκτέλεση του προγράμματος, σύμφωνα με
το υπάρχον Κανονιστικό Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο
 Η υποστήριξη της ΟΕΦ για την εκπόνηση των απαιτούμενων εγγράφων για την
συμβασιοποίηση έργων και προμηθειών του προγράμματος
 Η επικοινωνία και ο συντονισμός με τα νομικά ή /και φυσικά πρόσωπα, που
εμπλέκονται στο πρόγραμμα καθώς και τους αναδόχους ή άλλους φορείς που
αναλαμβάνουν την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 Η εκπόνηση σχεδίων εκθέσεων σύμφωνα με το υπάρχον Κανονιστικό Ευρωπαϊκό και
Εθνικό πλαίσιο
 Υποβοήθηση της Ο.Ε.Φ. στην λογιστική διαχείριση του Προγράμματος
 Επιτόπια υποστήριξη – εφόσον ζητηθεί – κατά την διενέργεια ελέγχων από τους
εποπτικούς φορείς.
Προϋπολογισμός τριετίας:
27.611,60

Σημειώνεται ότι :
 Τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία των μέτρων με επιπλέον λεπτομέρειες (αντικείμενο-προδιαγραφές,
παραδοτέα, στάδια -χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δείκτες εισροών/εκροών, αποτελεσμάτων,
επιπτώσεων και χρηματοοικονομικά στοιχεία) είναι διαθέσιμα προς αποστολή κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος από υποψηφίους αναδόχους στο email επικοινωνίας της ΟΕΦ όπως σημειώνεται
ακολούθως στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

Β. Το έργο αφορά την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των Τομέων Β, Γ, Ε και ΣΤ
Πιο συγκεκριμένα:

Μέτρο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΘΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Β.ii
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ
Η αναφερόμενη δραστηριότητα αποβλέπει στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος
Παρακολούθησης Πρακτικών Λίπανσης για τον εντοπισμό των αναγκών λίπανσης των ελαιώνων,
σε επίπεδο αγροτεμαχίου, με βάση τις εδαφικές συνθήκες της έκτασής τους.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συστήματος είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση μιας σειράς
εργασιών υπαίθρου, δειγματοληψιών εδάφους, προσδιορισμός των θέσεων δειγματοληψίας,
εδαφολογικές αναλύσεις που αφορούν σε γενικές (μηχανική ανάλυση, pΗ, ανθρακικό ασβέστιο,
οργανική ουσία κ.α.) και σε ειδικές (μακροθρεπτικά, μικροθρεπτικά και λοιπά στοιχεία)
εδαφολογικές ιδιότητες καθώς και η διανομή των αποτελεσμάτων αναλύσεων εδάφους στους
συμμετέχοντες παραγωγούς.
Στόχος της δραστηριότητας η μείωση απαιτούμενων εισροών κατά 5 % σε βάθος τριετίας
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
Προϋπολογισμός τριετίας:

120
21.845,01

Μέτρο ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
Β.iii
Η αναφερόμενη δραστηριότητα αποβλέπει στην ανάπτυξη και εφαρμογή Σύστηματος Εποχιακής
Παρατήρησης του Δάκου το οποίο θα παρέχει ακριβή πληροφόρηση ως προς τους τρόπους
παρακολούθησης του πληθυσμού του δάκου, την επισήμανση του οικονομικού ορίου επέμβασης
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του εντόμου, την εφαρμογή των απαιτήσεων των κανόνων
πολλαπλής συμμόρφωσης και τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές (μηχανικές, καλλιεργητικές και
βιολογικές) αντιμετώπισής του.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Συστήματος είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση ανά τακτά
εργασιών υπαίθρου για την αρχική εγκατάσταση δακοπαγίδων τύπου Mc Phail (σε αναλογία 1
παγίδα/1000 δέντρα στα πρότυπα του κρατικού προγράμματος δακοκτονίας που εφαρμόζεται
ανά περιφέρεια), την πλήρωση τους με το ενδεδειγμένο ελκυστικό υγρό και την καταγραφή μιας
σειράς δεδομένων όπως αριθμός και φύλλο εντόμου, μέσα που χρησιμοποιούνται κλπ
Στόχος της δραστηριότητας είναι ο έγκαιρος προσδιορισμός του χρόνου και τρόπου παρέμβασης
για την αντιμετώπιση της δάκου με την παράλληλη έκδοση οδηγιών
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
Προϋπολογισμός τριετίας:

120
21.845,01

Μέτρο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ,
Β.iv
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
Η αναφερόμενη δραστηριότητα αποβλέπει στην ανάπτυξη και εφαρμογή Σύστηματος
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Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ) κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των εθνικών προτύπων :
 AGRO 2-1: 2008
 AGRO 2-2/3 : 2009 (Καλλιέργειας Ελιάς)
Το Σύστημα Διαχείρισης το οποίο θα αναπτυχθεί θα πρέπει να:
 Είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό.
 Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες της Ομάδας των Παραγωγών που
σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία.
 Ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Ομάδας και τη φιλοσοφία της Διοίκησης.
 Έχει ως στόχο τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση του βαθμού
ικανοποίησης των πελατών (τελικού καταναλωτή).
 Μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας.
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
Προϋπολογισμός τριετίας:

168
83.600,01

Μέτρο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.i
Η αναφερόμενη δραστηριότητα αποβλέπει στον προσδιορισμό των αναγκών άρδευσης των
ελαιώνων σε επίπεδο παραγωγού, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπέρ-άρδευσης, να
προστατεύεται το περιβάλλον και να επιτυγχάνεται η αειφορική διαχείριση των εδαφικών
πόρων.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σύγχρονου Σύστηματος
Ορθολογικής Άρδευσης για την παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, τη
συχνότητα και το χρονικό διάστημα άρδευσης για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των
ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της ελαιοκαλλιέργειας
(ελαιοποιήσιμη/επιτραπέζια ελιά) με στόχο την προοδευτική μείωση των απαιτούμενων
υδάτινων πόρων, σε επίπεδο άρδευσης, κατά 20% σε βάθος τριετίας.
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
Προϋπολογισμός τριετίας:

120
29.124,99

Μέτρο ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.iii.1
Η αναφερόμενη δραστηριότητα αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης των
ελαιοπαραγωγών μελών της ΟΕΦ προκειμένου να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις οι οποίες αφορούν:
 τις επερχόμενες αλλαγές στον αγροτικό χώρο οι οποίες προκύπτουν από τη αναθεώρησης της
Κοινής Αγροτική Πολιτική,
 την αυξανόμενη ανάγκη για την χρήση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών οι οποίες βελτιώνουν
την ανταγωνιστικότητα της ελαιοκαλλιέργειας,
 την απαίτηση ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τα οποία θα
έχουν ως κύριο γνώμονα την μέτρηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από την άσκηση της
ελαιοκαλλιέργειας, καθώς και την ανάπτυξη έμπρακτων
Στόχος της δράσης είναι η διενέργεια ουσιαστικής κατάρτισης των ελαιοπαραγωγών και η
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πραγματική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης που θα αποκτήσουν κατά την υλοποίηση του εν
λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος.
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
Προϋπολογισμός τριετίας:

168
40.775,01

Μέτρο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
Γ.iii.2
Οι επερχόμενες αλλαγές στον αγροτικό χώρο και η αυξανόμενη ανάγκη για την χρήση
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της
ελαιοκαλλιέργειας, καθώς και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στον αγροτικό τομέα, καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ την πρακτική εφαρμογή της
ελαιοκαλλιέργειας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και την λήψη των αντίστοιχων μέτρων προς την
κατεύθυνση αυτή.
Σκοπός της εν λόγω δράσης είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρητικών και πρακτικών επιδείξεων πάνω στις αρχές βιώσιμης
διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας.
Στόχος της δράσης είναι η διενέργεια ουσιαστικής κατάρτισης των ελαιοπαραγωγών και η
πραγματική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης που θα αποκτήσουν κατά την υλοποίηση του εν
λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος. Παράλληλα, στόχος της αναφερόμενης δράσης είναι και η
ουσιαστική πλέον αλληλεπίδραση με τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος.
Συμμετέχοντες παραγωγοί: 168
Προϋπολογισμός τριετίας:

40.775,01

Μέτρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
Ε.i.
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ISO 22005:2007 // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ. ΕΕ 1308/2013 ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ.3, ΣΗΜΕΙΟ Γ
Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, Ιχνηλασιμότητα είναι η ικανότητα
παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης (ίχνος) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της
παραγωγής του και εν συνεχεία της επεξεργασίας και διακίνησής του.
Και στον ελαιοκομικό τομέα ισχύει η γενική αρχή της ιχνηλασιμότητας -1/+1.
Η τήρηση της ιχνηλασιμότητας αλλά και η εφαρμογή λοιπών προτύπων ποιότητας επιφέρουν ένα
σημαντικό κόστος τόσο στην παραγωγή όσο και στην επεξεργασία του προϊόντος. Τις συνέπειες
αυτής της αύξησης του κόστους υφίστανται κυρίως οι δυο παραδοσιακές ελαϊκές χώρες, η
Ελλάδα και η Ιταλία με αποτέλεσμα την διαμόρφωση μη ανταγωνιστικών τιμών.
Η Ο.Ε.Φ. με το παρόν πρόγραμμα προτίθεται να ενδυναμώσει τη γνώση των παραγωγών της
αλλά και των καταναλωτών σχεδιάζοντας και εγκαθιστώντας ένα σύγχρονο σύστημα
ιχνηλασιμότητας σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με εγκεκριμένη Οργάνωση Παραγωγών
της Ιταλίας, η οποία υλοποιεί πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο του Κανονισμού 611/14 &
615/14. Στο σύστημα ιχνηλασιμότητας θα υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και να
ληφθούν υπόψη στοιχεία τα οποία αφορούν σε περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως π.χ. μέθοδοι
καταπολέμησης παρασίτων και ζιζανίων, παρουσία θαμνωδών φρακτών και δασωδών περιοχών,
βιολογική ποιότητα του εδάφους.
Συμμετέχοντες παραγωγοί: 168
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Προϋπολογισμός τριετίας:

7.899,99

Μέτρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ISO 22000:2005 //
Ε.ii.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ. ΕΕ 1308/2013 ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ.3, ΣΗΜΕΙΟ Γ
Στα πλαίσια δημιουργίας νέων δεδομένων στον τομέα της Ασφάλειας των τροφίμων που
επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (93/43/ΕΕ) και από την ισχύουσα πλέον Ελληνική
Νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000), απαιτείται η εφαρμογή, διατήρηση και
αναθεώρηση συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis
and Critical Control Points ή HACCP) για τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν,
παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν και προσφέρουν
προς πώληση τρόφιμα καθώς και ζωοτροφές.
Σκοπός της παρούσας δράσης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η πιστοποίηση
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στη
μονάδα παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων στην οποία εξυπηρετούνται τα μέλη της Ο.Ε.Φ.
λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους και προδιαγραφές ποιότητας οι οποίες θα συμφωνηθούν με
εγκεκριμένη Οργάνωση Παραγωγών της Ιταλίας, η οποία υλοποιεί αντίστοιχο πρόγραμμα
εργασίας στο πλαίσιο του Κανονισμού 611/14 & 615/14.
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
Προϋπολογισμός τριετίας:

168
3.099,99

Μέτρο ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΕΦ // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ
ΣΤ.i.
ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ. ΕΕ 1308/2013 ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ.3, ΣΗΜΕΙΟ Γ
Η στοχευμένη επικοινωνία και η προβολή των δραστηριοτήτων κάθε Οργάνωσης Παραγωγών
είναι ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και συμβάλλει ενεργά στο
να τεκμηριώσει η ανταγωνιστική της θέση και την ποιότητα των προϊόντων της (χρήση φιλικών
προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα, ποιοτικό παραγόμενο
προϊόν κλπ.) στην αγορά.
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ανάδειξη του Έργου και την προβολή των δραστηριοτήτων
που θα υλοποιηθούν, η ΟΕΦ θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία με σκοπό να προβάλει
εκτενώς τα οφέλη που αποκομίζονται από την υλοποίηση προβλεπόμενων δράσεων
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
Προϋπολογισμός τριετίας:

168
6.065,01

Σημειώνεται ότι :
 Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές είτε για το σύνολο του έργου είτε για
ορισμένα μέρη αυτού καθώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε μέρους του έργου είναι
σαφώς οριζόμενο και αυτοτελές όπως αναλύεται ανωτέρω. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη την
συνάφεια των έργων καθώς και την ανάγκη βέλτιστου συντονισμού και ελέγχου των επιμέρους
έργων, αξιολογείται θετικά από την ΟΕΦ η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των επι μέρους έργων
από έναν ανάδοχο.
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Τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία των μέτρων με επιπλέον λεπτομέρειες (αντικείμενο-προδιαγραφές,
παραδοτέα, στάδια - χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, δείκτες εισροών/εκροών, αποτελεσμάτων,
επιπτώσεων και χρηματοοικονομικά στοιχεία) είναι διαθέσιμα προς αποστολή κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος από υποψηφίους αναδόχους στο email επικοινωνίας της ΟΕΦ όπως σημειώνεται
ακολούθως στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Το ΕΡΓΟ Α εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το ΕΡΓΟ Β εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Οι προϋπολογισμοί τριετίας για την υλοποίηση των ΕΡΓΩΝ Α και Β αναφέρονται ανωτέρω.
Η καταβολή της αμοιβής του/ων αναδόχου/ων θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή του
μέρους ή του συνόλου των ετήσιών παραδοτέων όπως αυτά θα καθοριστούν στη σύμβαση.
Σημειώνεται ότι η ετήσια αμοιβή θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις : Η πρώτη σε ποσοστό ύψους 90% έως
31/12 κάθε έτους εκτέλεσης και η δεύτερη σε ποσοστό ύψους 10% έως 31/3 του επόμενου έτους. Στα
ανωτέρω ποσά προϋπολογισμών συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις του προσωπικού
του/ων αναδόχου/ων, η μεταφορά, η εκπαίδευση και ό,τι περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Τα έργα Α και Β αφορούν το σύνολο της τριετούς υλοποίησης (2018-2021) του
προγράμματος της ΟΕΦ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση απεστάλη προς στην οικεία ΔΑΟΚ στις 8/10/2018 για την διασφάλιση τήρησης
αφενός των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και αφετέρου των διατάξεων της
61/16616/31-01-2018 Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει. Κατόπιν παρέλευσης, αναρτήθηκε στον
διαδικτυακό τόπο της ΟΕΦ (www.thrapsano.oliveoil-po.com) καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/oef_20182021.asp ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα υποβληθούν στο ακόλουθο διάστημα:
Έναρξη ισχύος πρόσκλησης
15/10/2018
Λήξη ισχύος πρόσκλησης
05/11/2018 και ώρα 23.59 μμ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται
→ είτε σε έντυπη μορφή (ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας:
Επωνυμία
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
Διεύθυνση
Θραψανό, Μίνωα Πεδιάδα, Ηράκλειο Κρήτης - 70006
Τηλέφωνο
2891041862
Υπόψη
κ. Λυπαράκη Εμμανουήλ
Θέμα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1060_PROSKLHSH_3
→ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εmail
thrapsano@oliveoil-po.com
Θέμα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1060_PROSKLHSH_3
Η ΟΕΦ καταχωρεί σε πρωτόκολλο την ημέρα και ώρα παραλαβής των προσφορών και δύναται να χορηγεί
σχετική βεβαίωση εφόσον ζητηθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα ή και άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει/συνοδεύεται υποχρεωτικά - με ποινή
αποκλεισμού - σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλέπε Υπόδειγμα Α)
2. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλέπε Υπόδειγμα Β)
3. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλέπε Υπόδειγμα Γ)

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός
μεταβίβασης ακινήτου, που να καλύπτει την ημερομηνία λήξης της παρούσας πρόσκλησης
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτει την ημερομηνία λήξης της παρούσας
πρόσκλησης
6. Πρόσφατη ανακοίνωση ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και αντικειμένου
7. Υποβολή οικονομικών στοιχείων – ισολογισμών για τις δυο πρόσφατα κλεισμένες χρήσεις
8. Εγγυητική Επιστολή κατηγορίας συμμετοχής σε διαγωνισμό, ύψους 5 % του προϋπολογισμού
τριετίας (για κάθε Έργο ή μέρος του Έργου στο οποίο υποβάλλεται πρόσφορα)
Πλέον των ανωτέρω η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα :
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 Επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ ή e-mail, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του
νόμιμου εκπροσώπου, ή / και του υπευθύνου για την προσφορά
 Υλικοτεχνική υποδομή
 Ανθρώπινη υποδομή
 Περιγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας - τεκμηρίωση εμπειρίας σε συναφή έργα
 Ενδεικτικό πελατολόγιο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
 Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της μεθοδολογίας υλοποίησης
 Χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων κατά φάση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Αποτύπωση οικονομικής προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών κατανεμημένη ανά έτος
προγράμματος

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία επιλογής αναδόχου πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία μέσω της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων και Προμηθειών της ΟΕΦ όπως αυτή έχει οριστεί και κοινοποιηθεί στον
ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στην οικεία ΔΑΟΚ συνέρχεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την καταγραφή και αξιολόγηση αυτών και την τελική
επιλογή του αναδόχου.

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

Η Επιτροπή πραγματοποιεί τον τυπικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της υποβολής όλων των
προαναφερθέντων υποχρεωτικών δικαιολογητικών και τα καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης ως προς
την συμμόρφωση ή μη των δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη
συμμορφώσεων αυτές καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
κάποιο από τα ανωτέρω υποχρεωτικά έγγραφα υπάρχουν αλλά απαιτούνται επιπλέον διευκρινήσεις ή
συμπληρώσεις από τον προσφέροντα, τότε η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο να
τα προσκομίσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών.
Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων και Προμηθειών προχωράει στην αξιολόγηση των προσφορών
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης:
Βαθμολογία
Κριτήρια
(μόρια)
Α. Για το έργο ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εμπειρία από την υλοποίηση έργου Συμβούλου διαχείρισης σε προγράμματα ΟΕΦ στο
1 πλαίσιο των : Καν. 2080/05 (2005-2008 και 2009-2012) ή/και Καν. 867/08 (2012-2015
25
και 2012-2015) ή/και Καν. 611/14 (2015-2018)
Εμπειρία από την υλοποίηση έργου Συμβούλου διαχείρισης σε προγράμματα ΟΕΦ στο
2 πλαίσιο των : Καν. 2080/05 (2005-2008 και 2009-2012) ή/και Καν. 867/08 (2012-2015
20
και 2012-2015) στην ίδια Περιφέρεια που έχει έδρα η ΟΕΦ
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών σε προγράμματα ΟΕΦ στο
3
15
πλαίσιο των : Καν. 867/08 (2009-2012 και 2012-2015) ή/και Καν. 611/14 (2015-2018)
Σαφήνεια της πρότασης, κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, οργάνωση και
4
15
μεθοδολογία υλοποίησης , παραδοτέα.
5 Συνολική εικόνα, οικονομικά μεγέθη, υποδομή
10
6 Ευρύτητα εμπειρίας που να καλύπτει όλα τα εγκεκριμένα μέτρα του προγράμματος
5
Εμπειρία από τον συντονισμό υλοποίησης έργων παροχής υπηρεσιών με διευρωπαϊκή
7 συνεργασία σε προγράμματα ΟΕΦ στο πλαίσιο των : Καν. 867/08 (2009-2012 και 201210
2015) ή/και Καν. 611/14 (2015-2018)
Σύνολο
100
Β.
1
2

3

4
5
6
7

Για το έργο αφορά την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο των Τομέων Β, Γ, Ε και ΣΤ
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών σε προγράμματα ΟΕΦ στο
25
πλαίσιο του Καν. 611/14 (2015-2018)
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών σε προγράμματα ΟΕΦ στο
20
πλαίσιο του Καν. 611/14 (2015-2018) στην ίδια Περιφέρεια που έχει έδρα η ΟΕΦ
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών με την αξιοποίηση
τεχνολογικών εργαλείων – εφαρμογών ευφυούς γεωργίας στο πλαίσιο του Καν. 611/14
15
(2015-2018)
Σαφήνεια της πρότασης, κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, οργάνωση και
15
μεθοδολογία υλοποίησης , παραδοτέα.
Συνολική εικόνα, οικονομικά μεγέθη, υποδομή
10
Ευρύτητα εμπειρίας που να καλύπτει όλες τα εγκεκριμένα μέτρα του προγράμματος
5
Υποβολή προσφοράς για το σύνολο των έργων παροχής υπηρεσιών
10
Σύνολο
100

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

Για την διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας λαμβάνεται υπόψιν και το ύψος της οικονομικής
προσφοράς του αναδόχου χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ =
(ΚΡΙΤΗΡΙΑ * 90%) + (ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ * 10%)
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω οι προσφορές κατατάσσονται με
φθίνουσα σειρά. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται στον ανάδοχο ο οποίος θα έχει συγκεντρώσει τα
περισσότερα μόρια βαθμολογίας βάσει της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Έργων και Προμηθειών
της ΟΕΦ προς τη Διαχειριστική Επιτροπή και το Διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Τα
αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΟΕΦ
(www.thrapsano.oliveoil-po.com)
καθώς
και
στον
διαδικτυακό
τόπο
του
ΟΠΕΚΕΠΕ
(http://www.opekepe.gr/oef_20182021.asp ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΝΣΕΩΝ
Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Έργων και Προμηθειών της ΟΕΦ, χωρεί ένσταση που
ασκείται με κατάθεσή της, στην έδρα της ΟΕΦ υπόψη της Διαχειριστικής Επιτροπής, εντός τριών (3)
ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης ως ανωτέρω
(συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης). Η ένσταση απευθύνεται στην Διαχειριστική
Επιτροπή η οποία υποχρεούται να εκδώσει, κατόπιν διαβούλευσης και σύμφωνης γνώμης του Συμβούλου
Διαχείρισης του Προγράμματος, την απόφαση της εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από
την κατάθεση της ένστασης.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΟΕΦ γνωστοποιεί στην οικεία ΔΑΟΚ το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων όπως αυτά αναφέρονται
στο άρθρο 12δ σημείο 6 της αριθ. 61/16616/31-01-2018 Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει. Σε περίπτωση
έγκρισης της σύμβασης από την οικεία ΔΑΟΚ, η ΟΕΦ ενημερώνει τον ανάδοχο για τη σύναψη της σχετικής
σύμβασης (βλέπε Υπόδειγμα Δ) με την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
ύψους 10% επί του καθαρού ποσού της προσφοράς του. Σε περίπτωση μη έγκρισης της σύμβασης από την
οικεία ΔΑΟΚ, η ΟΕΦ συμμορφώνεται με τις σχετικές υποδείξεις.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η ΟΕΦ δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι'
αυτήν, να ακυρώνει το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
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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):

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3),

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………. δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
τεχνικοοικονομικής προσφοράς για το έργο το οποίο αφορά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΚΩΔΙΚΟ: ……………
δεν υπάρχει εις βάρος μου ή της εταιρείας την οποία εκπροσωπώ τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακολούθους λόγους:
-

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

-

Δωροδοκία

-

Απάτη

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνοδευόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
(4)

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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
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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):

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3),

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………. δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της
τεχνικοοικονομικής προσφοράς για το έργο το οποίο αφορά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΚΩΔΙΚΟ: …………… η
εταιρεία η 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 σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελεί 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 σε άλλους διαγωνισμού
Δεν έχει συνάψει συμφωνίας με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση
του ανταγωνισμού
Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωση καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.
Ημερομηνία:

(4)

……- … -.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.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Σύμβουλος Διαχείρισης / Παροχή Υπηρεσιών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
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