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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΕΦ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
Γραμβούσα Χανίων
τηλ: 2822022851
email: syngramv@yahoo.gr
Προμήθεια παγίων για την υλοποίηση των
Δράσεων:
Δράση Δ.iii.2 Προμήθεια εξοπλισμού για τον προσδιορισμό της
υγρασίας του ελαιοπυρήνα με σκοπό την αξιοποίηση των
καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Δράση Δ.iii.3 Εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών του
ελαιουργείου με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών
αποθεματοποίησης του ελαιολάδου
Δράση Δ.iii.4 Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης
Δράση Δ.iii.5 Προμήθεια δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων για
τη μεταφορά του ελαιολάδου
Δράση Δ.iv.2 Προμήθεια ενός Η/Υ και 2 Εκτυπωτικών
Πολυμηχανημάτων Laser & UPS με σκοπό την αναβάθμιση του
τεχνολογικού συστήματος διαχείρισης του ελαιουργείου

Α/Α πρόσκλησης:
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά & κάλυψης των
κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

59.135€

Ημ/νία έναρξης ισχύος
πρόσκλησης:
Ημ/νία λήξης ισχύος
πρόσκλησης:

21/07/2020

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

17/08/2020
1έτος
2020-2021
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ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Πληροφορίες: κ. Παρασκάκης Χρήστος
Τηλέφωνο & Φαξ :2822022851
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, 17/07/2020
Αρ. Πρωτ.: 843

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ανοικτή Διαδικασία για την
υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Εργασίας της
ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ:
Προμήθεια Παγίων για την υλοποίηση των δράσεων:
Δράση Δiii.2: Προμήθεια εξοπλισμού για τον προσδιορισμό της
υγρασίας του ελαιοπυρήνα
Δράση Δiii.3: Εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών του ελαιουργείου
Δράση Δiii.4: Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης
Δράση Δiii.5: Προμήθεια δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων για τη
μεταφορά του ελαιολάδου
Δράση Δiv.2: Προμήθεια ενός Η/Υ και 2 Εκτυπωτικών
Πολυμηχανημάτων Laser & UPS

Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά & κάλυψης των
κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης

ΈΝΑΡΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

21/7/2020

Τρίτη

11:00 π.μ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ βάση του υπ’ αριθμ.
61011/21.8.18 εγγράφου του και της ΥΑ 61/16616
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΑΤ

17/07/2020
ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
652/25406/30.3.2018

Προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη: 59.135,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Χρονική διάρκεια του Έργου: 7μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης) και το αργότερο
μέχρι 28/2/2021.
Α. ΑΝΑΘΕΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΈΡΓΟΥ
Α1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα
Αναθέτον φορέας είναι η ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, η οποία αποτελεί Οργάνωση Παραγωγών
του Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού του και
της κείμενης νομοθεσίας. Κύρια δραστηριότητα της ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ είναι η
παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου.
Η ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ αναγνωρίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με την υπ. αριθμ. 7914/12.01.2018
απόφαση ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της
Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ),
έχει αναλάβει την υλοποίηση τριετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ)
611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2018 - 2021, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
652/25406/30.03.18 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας η «ΟΕΦ».
Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:
Διεύθυνση Έδρας / Επικοινωνίας : ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2822022851
Αρμόδιος για Πληροφορίες : ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Α2. Στοιχεία Διαδικασίας Αναθέσεων και Θεσμικό Πλαίσιο
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα
πραγματοποιήσει την ανάθεση των εν θέματι έργων/δράσεων του προγράμματος εργασίας
2018-2021 με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι το καταστατικό της ΟΕΦ και
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) 611/14 &
615/14 της περιόδου 2018- 2021.
Το έργο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια
επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.
Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία, μετά από
δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διεξάγεται από την Ο.Ε.Φ.

Α3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά το έργο «Προμήθεια Παγίων για
την υλοποίηση των δράσεων: Δράση Δiii.2: Προμήθεια εξοπλισμού για τον προσδιορισμό
της υγρασίας του ελαιοπυρήνα, Δράση Δiii.3: Εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών
του ελαιουργείου, Δράση Δiii.4: Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης,
Δράση Δiii.5: Προμήθεια δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων για τη μεταφορά του
ελαιολάδου, Δράση Δiv.2: Προμήθεια ενός Η/Υ και 2 Εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων
Laser & UPS στο πλαίσιο του τομέα Δ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ
του 3ου έτους υλοποίησης.
Το αντικείμενο των πέντε δράσεων είναι:
Δiii.2: Προμήθεια ενός καταγραφικού υγρασίας για τον προσδιορισμό της υγρασίας του
ελαιοπυρήνα, με στόχο την αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής του ελαιολάδου.
Δiii.3: Εκσυγχρονισμός του δαπέδου επιφάνειας 200 τ.μ. του ελαιουργείου, με στόχο τη
βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησής του ελαιολάδου.
Δiii.4: Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Δiii.5: Προμήθεια δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων, με στόχο την καλύτερη και
ασφαλέστερη μεταφορά του ελαιολάδου.
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Δiv.2: Προμήθεια ενός Η/Υ και 2 Εκτυπωτικών Πολυμηχανημάτων Laser & UPS, με στόχο
την αναβάθμιση του τεχνολογικού συστήματος διαχείρισης του ελαιουργείου.

Τα χαρακτηριστικά των πέντε (5) δράσεων είναι τα εξής:

Καταγραφικό υγρασίας του ελαιοπυρήνα: Με την απόκτηση αυτού του εξοπλισμού
καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία του ελαιοπυρήνα, με
αυτόματο τρόπο από το καταγραφικό δίχως να είναι αναγκαία η λήψη δείγματος. Τα
αποτελέσματα προβάλλονται σε οθόνη αφής που συνδέεται με το καταγραφικό και
υπάρχει η δυνατότητα αποστολής τους σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Με το πάτημα ενός κουμπιού στην οθόνη αφής ο χειριστής μπορεί άμεσα να γνωρίζει:
•

Την τρέχουσα υγρασία

•

Τον μέσο όρο υγρασίας της τελευταίας ώρας, των τελευταίων 6 ωρών κ.α.

Το συγκεκριμένο καταγραφικό υγρασίας ελαιοπυρήνα θα διαθέτει τα παραπάνω γενικά
χαρακτηριστικά και επιπλέον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Εύρος υγρασίας : 0-80%

•

Οθόνη αποτελεσμάτων: Αφής, 14.5 cm

•

Περίβλημα: Fibox IP66

•

Απόσταση ανιχνευτή από το προϊόν: 150 mm – 350 mm

•

Ακρίβεια: 0,01% έως 0,5% ανάλογα την εφαρμογή

•

Επαναληψιμότητα : 0,2%

•

Προϊόντα: 1-100

•

Ανάλυση: κάθε 1-99 δευτερόλεπτα

•

Θερμοκρασία λειτουργίας : 0-50 ⁰C

•

Έξοδοι: 4-20 mA, 0-10 V, RS 232/485

Εκσυγχρονισμός του δαπέδου του ελαιουργείου επιφάνειας 200 τ.μ.: Ο εκσυγχρονισμός
του δαπέδου του ελαιουργείου επιφάνειας 200 τ.μ. θα πραγματοποιηθεί με τοποθέτηση
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βιομηχανικού-εποξυδικού δαπέδου στο εσωτερικό του χώρου. Θα διαμορφωθεί ενιαία
επιφάνεια από σκυρόδεμα C20/25 (10 εκατοστά) εμπλουτισμένο με ίνες προπυλενίου που
αναμιγνύονται στο μπετό. Ενισχύεται με πλέγμα σιδήρου Τ92 και επεξεργάζεται εξωτερικά
με τη χρωστική σκληρυντική σκόνη. Η εφαρμογή αυτής της εργασίας θα βελτιώσει τις
συνθήκες υγιεινής του χώρου του ελαιουργείου με αποτέλεσμα τη βελτίωση των συνθηκών
αποθήκευσης του ελαιολάδου και άρα την προστασία και βελτίωση της ποιότητας αυτού.

Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης: Η προμήθεια του συγκεκριμένου μηχανήματος έχει
σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής του χώρου παραγωγής και αποθεματοποίησης του
ελαιολάδου και την προστασία της ποιότητας του αποθηκευμένου προϊόντος,
εξασφαλίζοντας τις ιδανικότερες συνθήκες υγιεινής στους χώρους παραγωγής και
αποθεματοποίησής του.
Το πλυστικό μηχάνημα που επιθυμεί να προμηθευτεί η Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Γραμβούσας είναι το
υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού KARCHER MOD HDS 8/18-4C. Τα χαρακτηριστικά της
χρήσης αυτού του μηχανήματος αφορούν την ευκολία στη χρήση, την εργονομία και την
αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, καθώς διαθέτει λειτουργία eco! καθιστώντας τη
χρήση του οικολογική και οικονομική. Το εν λόγω μοντέλο είναι από τα πιο ισχυρά
μηχανήματα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που κυκλοφορούν στην αγορά και έχει
επιλεχθεί λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει ο καθαρισμός του χώρου από τα έλαια των
καρπών, που έχουν υδρόφοβα χαρακτηριστικά. Εναλλακτικά του KARCHER MOD HDS 8/184C, μπορεί να επιλεγεί μηχάνημα τουλάχιστον ανάλογων χαρακτηριστικών, την οποία
σύγκριση θα την κάνει η αρμόδια ορισμένη επιτροπή.

Δίκτυο ανοξείδωτων σωληνώσεων για τη μεταφορά του ελαιολάδου: Η εγκατάσταση
δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων στις 8 δεξαμενές του ελαιουργείου του Α.Σ.
Γραμβούσας θα αναβαθμίσει ποιοτικά το παραγόμενο ελαιόλαδό και θα εξασφαλιστεί η
μακροχρόνια και ασφαλής μεταφορά ελαιολάδου λόγω της φύσης του υλικού του
ανοξείδωτου χάλυβα.
Για τις ανάγκες του χώρου των δεξαμενών του ελαιουργείου του Α.Σ. Γραμβούσας,
απαιτούνται 60 μέτρα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για τρόφιμα με
διατομή 2΄1/2΄΄ ίντσες, ώστε να ενωθούν όλες οι 8 δεξαμενές με την ειδικά διαμορφωμένη
έξοδο για εμπορία.

Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής (συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαραίτητων
υπο-μονάδων) και εκτυπωτικών μηχανημάτων: Η δράση αποτελεί βασικό εργαλείο για την
αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών και στοιχείων για το σύνολο των παραγωγικών
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διαδικασιών, την επεξεργασία των ποιοτικών δεδομένων, την σύνταξη αναφορών
ποιότητας, αλλά και την ηλεκτρονική επικοινωνία της Οργάνωσης με ενδιαφερόμενους
πελάτες, συνεργάτες και φορείς.
Η παρούσα δαπάνη αφορά συγκεκριμένα στην προμήθεια:
•

Υπολογιστή Intel G4400 3.3Ghz, 4GB RAM,

•

Οθόνης LG 22" Full HD

•

Λογισμικού Windows 10 Home x64 gr

•
Περιφερειακών του Η/Υ και συγκεκριμένα πληκτρολόγιο και mouse (ποντίκι)
Microsoft 600.
Επιπροσθέτως, στο αιτούμενο έργο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια πολυλειτουργικού
εκτυπωτή-πολυμηχάνημα Lexmark MX310dn MFP Laser-copy-scan-print-fax-lan (2 τεμάχια).
Το παρόν παρέχει πληθώρα υπηρεσιών με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη
οικονομία, ενώ οι αποδόσεις του και οι ταχύτητες εκτύπωσης εγγράφων είναι επαρκείς για
τις ανάγκες της. Ειδικότερα, ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Lexmark MX310dn MFP με
δυνατότητα δικτύωσης και εκτύπωση διπλής όψης, διαθέτει πρότυπο εκτύπωσης, τυπική
μνήμη εκτυπωτή 256 MB, λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής και ταχύτητες σάρωσης έως
33 σελίδων το λεπτό. Εναλλακτικά του παραπάνω προτεινόμενου εξοπλισμού, μπορεί να
επιλεγεί από την αρμόδια ορισμένη επιτροπή εξοπλισμός ανώτερων χαρακτηριστικών αλλά
έως το προτεινόμενο μέγιστο ύψος τιμής, καθώς η βελτίωση της τεχνολογίας παραμένει
ραγδαία και ο εξοπλισμός αποσύρεται και ανανεώνεται συνεχώς.

Α4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών
H καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/08/2020 και ώρα 11:00
πμ. Η ΟΕΦ δύναται να παρατείνει την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία εφόσον κρίνει ότι
συντρέχουν λόγοι που το υπαγορεύουν.

A5. Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’
αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ και στον δικτυακό
τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Πάσης φύσεως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι
(6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
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απαντώνται εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα διαδικασία και όλα τα έγγραφα που θα
αφορούν την υλοποίηση των προς ανάθεση έργων θα πρέπει να συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.

Β2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β1. Δικαίωμα συμμετοχής / Λόγοι αποκλεισμού
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα
υποβάλλουν πέραν των υπολοίπων που ζητούνται από την παρούσα, και τα ακόλουθα - επί
ποινής αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής τους:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους δεν υπάρχει εις βάρος τους 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
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία
συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους:
- Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του
τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.
- Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το
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δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν 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 του σε άλλου διαγωνισμούς.
- Δεν έχει συνάψει συμφωνίες 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 πρόωρη
καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ1. Χρόνος / Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του
άρθρου Α4 της παρούσας. Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν είτε από
εκπρόσωπο του προσφέροντος, είτε με courier, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
παραδοθεί στην έδρα μας έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.
Η ΟΕΦ θα χορηγεί σχετική έγγραφη βεβαίωση για την εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου
προσφορών.
Γ2. Δομή / Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προσφορά του «επωνυμία ΑΝΑΔΟΧΟΥ» στο πλαίσιο της από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση «Προμήθεια Παγίων για την
υλοποίηση των δράσεων: Δράση Δiii.2: Προμήθεια εξοπλισμού για τον προσδιορισμό της
υγρασίας του ελαιοπυρήνα, Δράση Δiii.3: Εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών του
ελαιουργείου, Δράση Δiii.4: Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης, Δράση
Δiii.5: Προμήθεια δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων για τη μεταφορά του ελαιολάδου
και Δράση Δiv.2: Προμήθεια ενός Η/Υ και 2 εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων Laser & UPS
με σκοπό την αναβάθμιση του τεχνολογικού συστήματος διαχείρισης του ελαιουργείου εκ
του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ και με καταληκτική
προθεσμία υποβολής προσφορών την 17/08/20.
Εντός του κυρίου φακέλου προσφορών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
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•
•

Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Γ2.1. Τεχνικό-οικονομικές προσφορές
Η τεχνικό-οικονομική προσφορά περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•

Στοιχεία προσφέροντος
Έργο το οποίο αφορά (αναφορά παρούσας πρόσκλησης)
Τεχνικά χαρακτηριστικά (υλικό κατασκευής, προσφερόμενες διαστάσεις, άλλα
χαρακτηριστικά)
Οικονομική προσφορά
Χρόνος παράδοσης
Χρόνος ισχύος της προσφοράς

Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€), το οποίο
είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της δράσης για την προμήθεια παγίων.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου είναι σταθερός σύμφωνα με
την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την
σχετική έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 10% της ΟΕΦ υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ που
επισυνάπτεται με την υπογραφείσα σύμβαση τους (υπόδειγμα Χ). Με δεδομένο αυτό, η
ΟΕΦ στοχεύει στην υλοποίηση της προμήθειας κατά βέλτιστο τρόπο σύμφωνα με τους
διαθέσιμους πόρους.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια τού έργου και της ετήσιας
κατανομής και δεν αναπροσαρμόζονται. Το σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών θα
είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας
της ΟΕΦ και θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του
έργου.
Χρόνος ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει το προσφέροντα για διάστημα τουλάχιστον
τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους.
Γ2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο προσφέρον υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα Β της
παρούσας.
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Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
Δ.1. Αξιολόγηση Προσφορών
Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 12δ παρ.3 της υπ’ αριθμ.
61/16616/31.01.18 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
πριν την τελική επιλογή, μεριμνά για την δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους της παρ. Α5
των επωνυμιών των προσφερόντων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο προσφορών.
Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των
προσφορών και την επιλογή αναδόχου για κάθε έργο.
Με το άνοιγμα των φακέλων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί στο πρακτικό
αξιολόγησης τα στοιχεία υποβολής, την επωνυμία των προσφερόντων, και τα έργα για τα
οποία υπέβαλλαν προσφορές.
Εν συνεχεία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε
προσφέροντα και καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τη συμμόρφωση ή μη των
δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων αυτές
καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι κάποιο
δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων
ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο
προσφέρον οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το
παραπάνω έγγραφο.
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών
προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Αρχικά η
επιτροπή ελέγχει ότι οι τεχνικό-οικονομικές προσφορές συμμορφώνονται με τα
προβλεπόμενα της παρούσας. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, τεχνικό-οικονομική προσφορά:
•
•

είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Σε περίπτωση που μία τεχνικό-οικονομική προσφορά κριθεί απαράδεκτη αυτό
καταχωρείται στο πρακτικό αξιολόγησης μαζί με την σχετική αιτιολόγηση.
Εν συνεχεία, η επιτροπή αξιολόγησης προχωρά στην λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικόοικονομικών προσφορών. Όπως έχει περιγραφεί στην παρ. Α2 της παρούσας το κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου
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είναι σταθερός σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με δεδομένο αυτό, η ΟΕΦ στοχεύει στην υλοποίηση της
προμήθειας κατά βέλτιστο τρόπο σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους.
Ως εκ τούτου, θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•
•
•

Κάλυψη ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών
Προσφερόμενη τιμή
Λοιποί όροι (π.χ. χρόνος παράδοσης)
Αξιοπιστία (π.χ. εμπειρία μελών της οργάνωσης στην χρήση συναφούς εξοπλισμού
του συγκεκριμένου κατασκευαστή)
Γεωγραφική χωροθέτηση της έδρας τους αναδόχου (που δύναται να επηρεάσει
τους χρόνους υλοποίησης της δράσης)

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικό-οικονομικών προσφορών και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω κριτήρια η επιτροπή αξιολόγησης κηρύσσει ως ανάδοχο
για την υλοποίηση του έργου τον προσφέροντα του οποίου η προσφορά κρίθηκε η πλέον
συμφέρουσα. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η
επιτροπή αξιολόγησης αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της σύμφωνα με τα παραπάνω.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο Δ3. της
παρούσας.

Δ2. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για κάθε έργο μαζί με αντίγραφο
του πρακτικού αξιολόγησης σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά
για το έργο αυτό, μετά από αίτηση του. Στην συνέχεια η ΟΕΦ 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 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το εν
λόγω σχέδιο σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην τριμελή επιτροπή της αρμόδιας
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του
Άρθρου 12δ Παράγραφοι 6έως 8 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την
έγκριση της διαδικασίας επιλογής από την τριμελή επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται οριστική σύναψη της σύμβασης. Για την
οριστική σύναψη απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης σύμφωνα με το Άρθρο 12γ Παράγραφος 4 της υπ’ αριθμ. 61/16616/31.01.18
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
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Δ3. Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε ημερολογιακές (5) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ, και η διοίκηση της ΟΕΦ
αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10)ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.

Δ4. Ματαίωση Διαδικασίας
Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για
λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση
του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους λόγους που κρίνονται ουσιώδεις. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη της διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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