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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Επιλογή Αναδόχου για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού
µέσω της δράσης
Δi.2 µε τίτλο “Προµήθεια Χορτοκοπτικών Θαµνοκοπτικών”
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας
της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως
ισχύουν, για την τριετία 2018 - 2021

Αύγουστος 2020
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Δημητρίου- Αγ. Νικολάου- Ταλάντων Μονεμβασιάς (Α.Σ. Αγ.
Δημητρίου- Αγ. Νικολάου- Ταλάντων Μονεμβασιάς) 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 προμήθεια πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Δi.2 με τίτλο
“Προμήθεια Χορτοκοπτικών - Θαμνοκοπτικών” όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο τριετές
Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων της Ο.Ε.Φ. Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα περιόδου 01/04/2018 31/03/2021 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 589/25144/30.03.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 της Επιτροπής, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)) του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου- Αγ. Νικολάου- Ταλάντων
Μονεμβασιάς. 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. Το έργο θα ανατεθεί 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.
Ολοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους
συμμετέχοντες. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης των Προσφορών, εφεξής αποκαλούμενης «Επιτροπή Διαγωνισμού», είναι αόριστες
και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την πρόσκληση ή/ και αιρέσεις, ή
περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Οι διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να αξιώσουν οποιαδήποτε αποζημίωση από
τον Εργοδότη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή απόρριψης
της υποβληθείσας προσφοράς τους για οποιοδήποτε λόγο.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ &
ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑ Τ.Κ. 23070
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι Δευτέρα, 14/09/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την κ. Μαργαρίτα-Μαρία
Γιαννιού, στο τηλέφωνο 27320 53410
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση της δράσης Δi.2
με τίτλο “Προμήθεια Χορτοκοπτικών - Θαμνοκοπτικών” που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για το τρίτο έτος του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Αγ.
Δημητρίου- Αγ. Νικολάου- Ταλάντων Μονεμβασιάς, 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, η Ο.Ε.Φ. επιθυμεί την προμήθεια εκατόν σαράντα (140) χορτοκοπτικών θαμνοκοπτικών με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
✦

Κυβισμός τουλάχιστον 50 cc

✦

Βάρος εξοπλισμού έως 9kg

✦

Στροφές τουλάχιστον 12.000rpm

✦

Ιπποδύναμη 3HP

✦

Εύκολη εκκίνηση

✦

Σύστημα αντιδόνησης και ανάφλεξης

✦

Αυτόματη κεφαλή

✦

Δίσκος 3 πτερυγίων

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την προμήθεια του ως άνω περιγραφόμενου εξοπλισμού είναι
εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (62.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής).

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 12δ,
παράγραφος 4, 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. (h|ps://talanda-coop.gr) και στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (h|ps://
www.opekepe.gr/el/organoseis-elaiourgikon-foreon-oef/3669-periodos-ulopoihsh-2020-2021).
Στους ίδιους δικτυακούς τόπους θα αναρτηθούν και τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του
διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 4 - 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.Σ. Αγ. Δημητρίου - Αγ. Νικολάου & Ταλάντων Μονεμβασιάς,
η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου - Αγ.
Νικολάου & Ταλάντων Μονεμβασιάς. 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 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
•

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

•

κοινοπραξίες προσώπων (φυσικών ή νομικών) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και με την
προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε
μεμονωμένα, είτε σε μία μόνο κοινοπραξία εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Εργοδότη στη Διεύθυνση Αγροτικός
Συνεταιρισμός ΑΓ. Δημητρίου - ΑΓ. Νικολάου & Ταλάντων Μονεμβασιάς, Αγιος Δημήτριος,
Μονεμβασιάς, Λακωνίας Τ.Κ. 23070, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή
ταχυμεταφορά μέχρι και την Δευτέρα, 14/09/2020 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 προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την
επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο προσφοράς δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου. Ισχύουσες είναι οι
προσφορές που θα παραληφθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν παραλαμβάνονται, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για μία
εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να τις παραλάβουν.
Οι προσφορές υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο,
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

6

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού:
ΠΡΟΣ
Αγροτικό Συνεταιρισµό Αγ. Δηµητρίου- Αγ. Νικολάου & Ταλάντων Μονεµβασιάς
Αγ. Δηµήτριος Μονεµβασιάς, Λακωνία
Τ.Κ. 23070
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο.14, 26/08/2020
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς …/…/2020
«Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης Δi.2 με τίτλο “Προμήθεια Χορτοκοπτικών Θαμνοκοπτικών”
του εγκεκριμένου
Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014,
όπως ισχύουν, για την τριετία 2018 - 2021»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη
σφράγισής τους) φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσης.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφέροντες
με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
• Υπεύθυνες δηλώσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 12δ, παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ.
61/16616/31.01.2018 Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
της παρούσης, με θεώρηση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
• Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξη εργασιών από την Δ.Ο.Υ., κατά
περίπτωση
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• Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας πως ο προμηθευτής δεν είναι εταίρος,
μέλος ή μισθολογικά εξαρτώμενος από την Οργάνωση Παραγωγών

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία
προσφοράς, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στο άρθρο 1 της παρούσης,
καθώς επίσης και αποδεικτικά των κάτωθι:
1. Φύλλο τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού (προσπέκτους) στο οποίο να σκιάζονται ή να
υπογραμμίζονται αριθμούμενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της πρόσκλησης.
2. Περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας του προμηθευτή, η οποία θα τεκμαίρεται με
κατάλογο εγκαταστάσεων παρόμοιων μηχανημάτων κατά την τελευταία πενταετία,
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη,
επιτυχής και αποτελεσματική παροχή της υπηρεσίας.
3. Περιγραφή της ποιότητας των υπηρεσιών του προμηθευτή, η οποία θα τεκμαίρεται με τη
μεθοδολογία τεχνικής υποστήριξης, το διατιθέμενο εξοπλισμό του προμηθευτή για την τεχνική
υποστήριξη του εξοπλισμού στην εγκατάσταση παρόμοιων μηχανημάτων.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, δηλώσεις θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
4. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι υπάρχει οργανωμένο τεχνικό τμήμα.
5. Πιστοποιητικά CE για όλα τα επιμέρους τμήματα ή πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχές
κατά περίπτωση.
Σημειώνεται ότι, η Ο.Ε.Φ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας δύναται να παραλάβει τον πάγιο
εξοπλισμό έως την 15η Δεκεμβρίου 2020 ή την 28η Φεβρουαρίου 2021.

ΑΡΘΡΟ 9 - 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:
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των φακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ
8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Διαγωνισμού του προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Αγ. Δημητρίου- Αγ. ΝικολάουΤαλάντων Μονεμβασιάς, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου- Αγ.
Νικολάου- Ταλάντων Μονεμβασιάς (βλέπε άρθρο 4 της παρούσας). Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την
ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της
βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία συνεδρίαση κατά
την κρίση της Επιτροπής.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
1.
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
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και συμπλήρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης

•

συνιστούν εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά

•

είναι υπό αίρεση

•

θέτουν όρο αναπροσαρμογής, χωρίς να προβλέπεται στην πρόσκληση

Η αξιολόγηση των προσφορών («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») κκαθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων αποτυπώνονται σε
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Α.Σ. Αγ.
Δημητρίου- Αγ. Νικολάου- Ταλάντων Μονεμβασιάς. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στους
διαγωνιζόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1ο Στάδιο Αξιολόγησης: Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ελέγχεται η πληρότητα των επιμέρους δικαιολογητικών συμμετοχής. Διαγωνιζόμενοι που δεν
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής αποκλείονται από την αξιολόγηση
περαιτέρω.
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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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ

A1

Συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις
τεχνικές προδιαγραφές

100-120

40%

80%

A2

Ποιότητα, λειτουργικότητα και
αποδοτικότητα του προσφερόμενου είδους
και αξιοπιστία λειτουργίας

100-120

40%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΕΡΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑΣ

B1

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

100-120

10%

20%

B2

Εμπειρία στην Εγκατάσταση και Υποστήριξη
ανάλογων συστημάτων

100-120

10%

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία
των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον
παρακάτω τύπο (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού):
Ti = [(Αi + Bi)/ T max] x 100
όπου:
Ai = (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
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A1i, Α2i: η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α για την πρόταση i
Bi1, 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):
Οi = (Κ min / Κi) x 100
όπου:
Οi: η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς i
Κ min: Το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές
Κi: Το κόστος της προσφοράς i

4ο Στάδιο Αξιολόγησης: Τελική Αξιολόγηση
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και
πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο (με ακρίβεια
πρώτου δεκαδικού):
Fi = (0,80 x Ti) + (0,20 x Oi)
όπου:
Fi: η συνολική βαθμολογία της πρότασης i
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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 11 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Αγ. Δημητρίου- Αγ. Νικολάου- Ταλάντων Μονεμβασιάς 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 ΧΧVIII της
υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το εν λόγω σχέδιο
σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην τριμελή επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 12δ, παράγραφοι
6 και 7 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 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 το άρθρου 12δ, παράγραφος 8 της
υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 Υ.Α., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για την οριστική σύναψη
απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο µε το 10% επί της συνολικής αµοιβής του, μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 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.

ΑΡΘΡΟ 12 - 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 13 - 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

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 “Δi.2 µε τίτλο “Προµήθεια Χορτοκοπτικών Θαµνοκοπτικών” 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) «Οποιος 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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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 Δi.2 µε τίτλο “Προµήθεια Χορτοκοπτικών - Θαµνοκοπτικών” 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) «Οποιος 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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