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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ
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
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ΘΕΜΑ
Πρόσκληση υποβολής τεχνικοοικονομικής προσφοράς - τεύχος ανάλυσης προδιαγραφών για το έργο το
οποίο αφορά σε υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνου συστήματος
ιχνηλασιμότητας με διευρωπαϊκή συνεργασία – ΜΕΤΡΟ E.i

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΦ
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ 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: 19589/26-1-2018) 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 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ 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. 19589/26-1-2018 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
7. την αριθ. 643/25276-30.03.18 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.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓOY
Το έργο αφορά σε υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την ανάπτυξη και εφαρμογή συγχρόνου συστήματος
ιχνηλασιμότητας με διευρωπαϊκή συνεργασία – ΜΕΤΡΟ E.i
Πιο συγκεκριμένα:
Μέτρο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
E.i
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ISO 22005:2007 // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ. ΕΕ 1308/2013 ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ.3, ΣΗΜΕΙΟ Γ
Από την τελευταία 20ετία του 20ου αιώνα οι διακινητές τροφίμων τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην
Ευρώπη είχαν διαπιστώσει την εμπορική αλλά και οικονομική ζημία στην οποία υπόκειντο σε
περίπτωση κατά την οποία ένα από τα προϊόντα που διακινούσαν εμφάνιζε κάποιο πρόβλημα
λιγότερο (π.χ. στραβά επικολλημένη ετικέτα) ή περισσότερο σοβαρό (π.χ. ποιοτικά
υποβαθμισμένο προϊόν). Ταυτόχρονα το καταναλωτικό κοινό παρουσίαζε σθεναρή αρνητική
αντίδραση προς τις επιχειρήσεις και προϊόντα τα οποία δεν μπορούσαν να διαχειρισθούν με
αμεσότητα και επάρκεια αυτά τα φαινόμενα απαιτώντας ένα σύστημα που θα διασφάλιζε την
ποιότητα του προϊόντος που έφθανε στην κατανάλωση και θα προλάμβανε περιπτώσεις σοβαρών
διατροφικών κρίσεων όπως αυτές της Ισπανίας με το δηλητηριασμένο με χρωστικές ύλες
ελαιόλαδο (1981) και της Βρετανίας με την σπογγώδη εγγεφαλοπάθεια, BSE (1986).
Για να ικανοποιηθούν και οι δύο αυτοί προβληματισμοί της αγοράς (καταναλωτές και διακινητές)
ξεκίνησε η εφαρμογή πρωτοκόλλων Ιχνηλασιμότητας με αποτέλεσμα το 2002 να θεσπιστεί ο
Ευρωπαϊκός Κοινοτικός Κανονισμός (Καν. ΕΕ 178/2002) για την υποχρεωτική εφαρμογή της
Ιχνηλασιμότητας για όλα τα τρόφιμα τα οποία διακινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Σε Παγκόσμιο
επίπεδο θεσπίστηκε αργότερα (2006) το Πρότυπο ISO 22005:2007.
Η ΟΕΦ με το παρόν πρόγραμμα προτίθεται να ενδυναμώσει την γνώση των παραγωγών της αλλά
και των καταναλωτών σχεδιάζοντας και εγκαθιστώντας σύγχρονο σύστημα ιχνηλασιμότητας σε
άμεση συνεννόηση και συνεργασία με εγκεκριμένη Οργάνωση Παραγωγών της Ιταλίας, η οποία
υλοποιεί αντίστοιχο πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο του Κανονισμού 611/14 & 615/14.
Τόσο η ελληνική όσο και η ιταλική πλευρά γνωρίζουν καλά την περατότητα των γαιών και την
συστηματική εγρήγορση η οποία απαιτείται ώστε αυτές να διατηρηθούν σε διαρκή κατάσταση
γονιμότητας η οποία θα εξασφαλίζει όχι μόνο τους σύγχρονους βιούντες οργανισμούς αλλά και
τις επόμενες γενεές. Μέσω της στενής συνεργασίας που επετεύχθη κατά τα προηγούμενα έτη, οι
δύο χώρες έχουν πετύχει αυτό το οποίο πάντα με μεγάλη ένταση επιθυμεί η Ενωσιακή πολιτική
δηλαδή την σε βάθος συνεργασία όμοιων φορέων οι οποίοι απεργάζονται και επεξεργάζονται
κοινές μεθόδους και προσεγγίσεις για τους στόχους που θέτει η κοινή ενωσιακή αγροτική
πολιτική. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την βαρύνουσα σημασία της αειφορίας και της διατήρησης της
βιοποικιλότητας παράλληλα με την ασφάλεια που παρέχεται στον καταναλωτή αλλά και την
διευκόλυνση της βιομηχανίας με την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας συνέλαβαν την
πρόταση ενσωμάτωσης δεδομένων που λαμβάνουν υπόψη την αειφορία και στηρίζονται σε
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απαιτήσεις διαφόρων σχετικών προτύπων όπως αυτό της Proterra το οποίο βασίζεται στα
κριτήρια της Βασιλείας, Ελβετία.
Στο σύστημα ιχνηλασιμότητας το οποίο έχει ήδη εκπονηθεί από τους δύο συνεργαζόμενους
φορείς Ελλάδας και Ιταλίας και το οποίο βεβαίως χρήζει επικαιροποίησης ειδικά λόγω των νέων
καταγραφών τις οποίες θα περιλαμβάνει το ελληνικό σύστημα, 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.
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα για την παραγωγή ενός ελαιοκομικού προϊόντος από
100% αειφόρα καλλιέργεια, με υψηλή εγγενή αξία, με στοιχεία επωφελή για την ανθρώπινη
υγεία, ένα φυσικό προϊόν, για την παραγωγή του οποίου τηρούνται οι όροι της ηθικής και είναι
σε πλήρη αρμονία με υψηλές περιβαλλοντικές αξίες και το τοπίο της περιοχής προέλευσης,
προβλέπεται η διεξαγωγή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
1. Η επέκταση του κοινού εργαλείου για την ανάδειξη των εξαιρετικών ελαιοκομικών προϊόντων
προϋποθέτει την εξάπλωση των συστημάτων ιχνηλασιμότητας εφοδιαστικής αλυσίδας που
αναπτύχθηκαν από την ελληνοιταλική συνεργασία κατά την εφαρμογή των προηγούμενων
προγραμμάτων. Επομένως, είναι θεμελιώδες να εναρμονιστούν τα δύο συστήματα με τελικό
στόχο την επίτευξη κοινής γλώσσας, κωδικοποιημένα σε ένα μοναδικό σύστημα ιχνηλασιμότητας
και αειφορίας.
2. σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος που επικεντρώνεται στους τέσσερις
θεμελιώδεις άξονες της βιωσιμότητας: περιβαλλοντικό, κοινωνικό, ηθικό και υγειονομικό. Η
ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005 αποτελεί
προϋπόθεση για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της αειφορίας.
Η ελληνική και ιταλική πλευρά θα συνεργαστούν μέσω των ειδικών επιστημών που διαθέτουν
ώστε να προχωρήσουν στον προσδιορισμό των δεδομένων και δεικτών οι οποίοι θα πρέπει να
περιληφθούν και πως θα συλλέγονται σε άμεση συνέργεια με την ελαιοκαλλιέργεια καθώς επίσης
και πως αυτά θα καταχωρούνται στο σύστημα ιχνηλασιμότητας. Η ιταλική πλευρά διαθέτει ήδη
σχετική εμπειρία στην αειφορία όπως άλλωστε και η ελληνική πλευρά όπου πολλές φορές η
αειφορία έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και προσπαθειών.
Στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος
ιχνηλασιμότητας ελαιοκομικών προϊόντων το οποίο θα περιλαμβάνει και περιβαλλοντικές
παραμέτρους για την διασφάλιση της αειφορίας από την ελαιοκαλλιέργεια.
Η υλοποίηση και εφαρμογή του ενιαίου συστήματος ιχνηλασιμότητας θα προσφέρει πολλαπλά
οφέλη στην ίδια και τους παραγωγούς της:
α) Κάλυψη νομικών υποχρεώσεων
β) Ασφάλεια των προϊόντων της
γ) Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά
Η προσπάθεια αυτή έχει εφαρμοσθεί με μεγάλη επιτυχία κατά την προηγούμενη τριετία
προγραμμάτων σε διάφορες Ο.Ε.Φ. (βλέπε συνημμένα άρθρα).
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Για την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας, οι εμπλεκόμενοι
φορείς (Οργανώσεις Παραγωγών) Ελλάδας και Ιταλίας, θα προχωρήσουν στη σύναψη
συμφωνητικού συνεργασίας στο οποίο θα προσδιορίζονται με ακρίβεια οι προδιαγραφές του
ενιαίου συστήματος καθώς και όλες οι κρίσιμες παράμετροι της αλυσίδας παραγωγής και των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων.
Κρίσιμα σημεία είναι:
- Το ενιαίο εγχειρίδιο ιχνηλασιμότητας
- Οι κανόνες εφαρμογής του
Σημειώνεται ότι οι ελάχιστες προδιαγραφές αφορούν:
 Στις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές (ελαιώνες) π.χ. φυτοπροστασία, διαχείριση
υπολειμμάτων κλαδέματος, χρόνοι και μέσα συγκομιδής και μεταφοράς του
ελαιοκάρπου.
 Στις συνθήκες και πρακτικές μεταποίησης π.χ. υγιεινή των χώρων, χρόνοι παραλαβής.
 Στα μέσα και στις μεθόδους αποθήκευσης και μεταφοράς των επιτραπέζιων ελιών και
ελαιολάδου π.χ. χρήση ανοξείδωτων δεξαμενών.
 Τα ελάχιστα κοινά αποδεκτά ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιτραπέζιων ελιών και
ελαιολάδου, συμπεριλαμβανομένων των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών.
Σε ότι αφορά στο σύστημα ιχνηλασιμότητας, προσδιορισμός των σημείων εφαρμογής του κανόνα
-1/+1, ώστε να καταγράφονται, τηρούνται και επαληθεύονται οι πληροφορίες σχετικά με:
 Τον ελαιώνα (γεωγραφική θέση, δένδρα, ποικιλίες), τον ελαιοπαραγωγό
(ονοματεπώνυμο), καλλιεργητικές πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί στο Σύστημα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
 Τον ελαιόκαρπο με τον κωδικό ανά παρτίδα συγκομιδής και ζύγισής του κατά την
παραλαβή στο κέντρο μεταποίησης.
 Την αποθήκευση του μεταποιηθέντος προϊόντος και την παρτίδα με τον αντίστοιχο κωδικό
που μεταφέρεται στους κεντρικούς δεξαμενικούς χώρους της Ο.Ε.Φ.
 Την καταγραφή και καταχώρηση όλων των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση (ν-1),
και τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου για την κάθε παρτίδα που αποθηκεύεται σε
συγκεκριμένη δεξαμενή της Ο.Ε.Φ. με τον αντίστοιχο κωδικό.
 Τον προορισμό (ν+1) των επιτραπέζιων ελιών / ελαιολάδου είτε ως τελικό τυποποιημένο
προϊόν είτε σε μορφή χύμα προς άλλους αγοραστές.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας, γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:
Α) Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης
Β) Μελέτη των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
Γ) Εκπόνηση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών
Δ) Ανάπτυξη και εφαρμογή ενιαίου συστήματος ιχνηλασιμότητας
Ε) Σύσταση και εκπαίδευση ομάδας εμπλεκομένων
ΣΤ) Συντονισμός σε συνεργασία με την Ιταλική εγκεκριμένη Οργάνωση Παραγωγών σε
ενέργειες διάδοσης προς τρεις τουλάχιστον μη ελαιοπαραγωγικές χώρες
Ζ) Οδήγηση σε πιστοποίηση

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ
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Ετήσια παραδοτέα:
Πιστοποίηση της Ο.Ε.Φ. (από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης) σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 22005:2007
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φάση 1η :
Έναρξη εφαρμογής του ετήσιου προγράμματος (Στάδια Α-Γ)
Φάση 2η :
Εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος (Στάδια Δ-ΣΤ)
Φάση 3η :
Οδήγηση στην πιστοποίηση της Ο.Ε.Φ. (Στάδιο Ζ) (από Διαπιστευμένο Φορέα
Πιστοποίησης) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007
Συμμετέχοντες παραγωγοί:
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1Ο ΕΤΟΣ (2018-2019)
ΤΡΙΜΗΝΑ
Ο
1
2Ο
3Ο
4Ο

2Ο ΕΤΟΣ (2019-2020)
ΤΡΙΜΗΝΑ
Ο
1
2Ο
3Ο
4Ο

3Ο ΕΤΟΣ (2020-2021)
ΤΡΙΜΗΝΑ
Ο
1
2Ο
3Ο
4Ο

Φάση 1η
Φάση 2η
Φάση 3η
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σημειώνεται ότι :
→ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στις τεχνικοοικονομικές τους προσφορές να λάβουν υπόψιν τους
τους κάτωθι δείκτες αξιολόγησης προκειμένου τα προσφερόμενα παραδοτέα – υπηρεσίες να
καλύπτουν αυτούς
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ
3 κατ’ ελάχιστον συναντήσεις με την
Ιταλική εγκεκριμένη Οργάνωση
Παραγωγών
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Εφαρμογή ενιαίου συστήματος ιχνηλασιμότητας
3 (ετησίως) ενέργειες διάδοσης σε 3 μη
ελαιοπαραγωγές χώρες ή τρίτες χώρες
3 (συνολικά) δημοσιεύματα σε έντυπο ή
ηλεκτρονικό τύπο αγροτικού ενδιαφέροντος
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Πιστοποίηση κατά 22005:2007

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
3 κατ’ ελάχιστον συναντήσεις με την Ιταλική
εγκεκριμένη Οργάνωση Παραγωγών
ΑΡΙΣΤΗ ΤΙΜΗ - ΣΤΟΧΟΣ
Εφαρμογή ενιαίου συστήματος ιχνηλασιμότητας
3 (ετησίως) ενέργειες διάδοσης σε 3 μη
ελαιοπαραγωγές χώρες ή τρίτες χώρες
3 (συνολικά) δημοσιεύματα σε έντυπο ή
ηλεκτρονικό τύπο αγροτικού ενδιαφέροντος
ΑΡΙΣΤΗ ΤΙΜΗ – ΣΤΟΧΟΣ
Πιστοποίηση κατά 22005:2007
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→ Το αναλυτικό εγκεκριμένο τεχνικό δελτίου του μέτρου Εi με επιπλέον λεπτομέρειες είναι διαθέσιμο
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 εντάσσεται στην κατηγορία δαπάνης: ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός τριετίας έχει ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2018-2021
ΑΦΟΡΑ ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

Φ.Π.Α. (€)

1Ο ΈΤΟΣ (2018-2019)

2.023,33

485,60

2Ο ΈΤΟΣ (2019-2020)

2.023,33

485,60

3Ο ΈΤΟΣ (2020-2021)

2.023,33

485,60

ΣΥΝΟΛΟ:

6.069,99

1.456,80

Στα ανωτέρω ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις
του προσωπικού του αναδόχου, η μεταφορά, η εκπαίδευση και ό,τι περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή του μέρους ή του
συνόλου των ετήσιών παραδοτέων όπως αυτά θα καθοριστούν στη σύμβαση.
Σημειώνεται τέλος ότι η ΟΕΦ δύναται να λάβει προκαταβολή κατόπιν σχετικού αιτήματος η οποία κυμαίνεται
από 30 έως 90% της ενίσχυσης του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος της, την οποία οφείλει να
απορροφήσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους εκτέλεσης. Σε περίπτωση μη λήψης προκαταβολής, η ΟΕΦ
δύναται να υποβάλλει συνολικά δυο αιτήματα μερικών πληρωμών για ποσά τα οποία έχουν ήδη δαπανηθεί
στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματός της. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η αναλυτική κοστολόγηση
κάθε προσφερόμενου παραδοτέου-υπηρεσίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά το σύνολο της τριετούς υλοποίησης (2018-2021) του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ.

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ

6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Σύμβουλος στο πλαίσιο του μέτρου Ei

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση απεστάλη προς έλεγχο στην οικεία ΔΑΟΚ στις 20/12/2018 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 λήψης της σχετικής έγκρισης στις
…./1…./2018 η πρόσκληση απεστάλη προς ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ
(http://www.opekepe.gr/oef_20182021.asp ) ενώ παράλληλα αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της ΟΕΦ
www.pigi.oliveoil-po.com

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα υποβληθούν στο ακόλουθο διάστημα:
Έναρξη ισχύος πρόσκλησης …./12/2018
Λήξη ισχύος πρόσκλησης
…./12/2018 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 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ
Διεύθυνση
Πηγή Αρκαδίου, Ρέθυμνο - 74100
Τηλέφωνο
2831020277
Υπόψη
Κατσανάκης Εμμανουήλ
Θέμα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1069_PROSKLHSH_8
→ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εmail
pigi@oliveoil-po.com
Θέμα:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1069_PROSKLHSH_8
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.

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει/συνοδεύεται υποχρεωτικά - με ποινή
αποκλεισμού - σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλέπε Υπόδειγμα Α)
Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλέπε Υπόδειγμα B)
Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλέπε Υπόδειγμα Γ)
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
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 καθώς και αναλυτική τιμολόγηση κάθε επιμέρους παραδοτέου-υπηρεσίας

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.

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ
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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 δέκα (10) ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών για την καταγραφή και αξιολόγηση αυτών και την τελική επιλογή του
αναδόχου.
Η Επιτροπή πραγματοποιεί τον τυπικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της υποβολής όλων των
προαναφερθέντων υποχρεωτικών δικαιολογητικών και τα καταχωρεί στο εισηγητικό 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 πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.
Στην συνέχεια δημοσιεύει στον διαδικτυακό τόπο της ΟΕΦ www.pigi.oliveoil-po.com καθώς και στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/oef_20182021.asp ) τα στοιχεία των υποψηφίων
αναδόχων οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην παρούσα πρόσκληση.
Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων και Προμηθειών προχωράει στην αξιολόγηση των προσφορών
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης:
Κριτήρια

1
2

3

4
5
6
7

Για την υλοποίηση έργου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του μέτρου Ei
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών σε προγράμματα ΟΕΦ στο
πλαίσιο του Καν. 611/14 (2015-2018)
Εμπειρία από την υλοποίηση έργων παροχής υπηρεσιών σε προγράμματα ΟΕΦ στο
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 (2015-2018)
Σαφήνεια της πρότασης, κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, οργάνωση και
μεθοδολογία υλοποίησης , παραδοτέα.
Συνολική εικόνα, οικονομικά μεγέθη, υποδομή
Ευρύτητα εμπειρίας που να καλύπτει όλες τα εγκεκριμένα μέτρα του προγράμματος
Υποβολή προσφοράς για το σύνολο των έργων παροχής υπηρεσιών
Σύνολο

Βαθμολογία
(μόρια)

25
20

15

15
10
5
10
100

Για την διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας λαμβάνεται υπόψιν και το ύψος της οικονομικής
προσφοράς1 του αναδόχου χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

1

Τα μόρια της οικονομικής προσφοράς υπολογίζονται ως εξής:
Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς Υ =
(Χαμηλότερη οικονομική προσφορά / Οικονομική προσφορά Υ ) x 100
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Σύμβουλος στο πλαίσιο του μέτρου Ei

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ =
(ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ * 90%) + (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ * 10%)
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης σύμφωνα με τα ανωτέρω οι προσφορές κατατάσσονται με φθίνουσα
σειρά.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης Έργων και Προμηθειών της ΟΕΦ είναι υπεύθυνη για την σύνταξη
του εν λόγω εισηγητικού πρακτικού προς την Διαχειριστική Επιτροπή. Εν συνεχεία η Διαχειριστική επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη τον Ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό - Καταστατικό Λειτουργίας της Οργάνωσης, σε
συνέχεια διεξοδικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Έργων και
Προμηθειών, εισηγείται στο Διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την κατακύρωση του έργου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση του έργου πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού στον ανάδοχο
ο οποίος θα έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια βαθμολογίας, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της
ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και :
→ Το σχετικό εισηγητικό Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Έργων και Προμηθειών καθώς και
→ Το πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής της ΟΠ
Η ΟΕΦ εν συνεχεία αναλαμβάνει να ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους υποψηφίους
αναδόχους σχετικά με τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΝΣΕΩΝ
Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την κατακύρωση του έργου χωρεί ένσταση που
ασκείται με κατάθεσή της, στην έδρα της ΟΕΦ υπόψη αυτης, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά
την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης ως ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας
αποστολής/λήψης του ενημερωτικού δημοσίευσης). Η ένσταση απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιου το
οποίο υποχρεούται να εκδώσει, κατόπιν διαβούλευσης και σύμφωνης γνώμης του Συμβούλου Διαχείρισης
του Προγράμματος, την απόφαση της εντός προθεσμίας πέντε (5) 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.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο του μέτρου Ei

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
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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
Τεχνικός Σύμβουλος στο πλαίσιο του μέτρου Ei

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

ΟΕΦ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ

13

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
Τεχνικός Σύμβουλος στο πλαίσιο του μέτρου Ei

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ
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