ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ
ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΟΔΦ

ΔΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΝΝΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΆΝΩ ΒΙΑΝΝΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΣΚ 70004
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΗΛ: 28950 22214

ΑΤΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ
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ΓΡΑΗ Γiii2 ΔΚ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΟΔΦ ΑΟ ΒΙΑΝΝΟΤ
ΒΑΔΙ ΣΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ
2018-2021

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΝΑΡΞΗ
ΙΥΤΟ ΠΡΟΚΛΗΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΙΥΤΟ
ΠΡΟΚΛΗΗ

12ε ΙΟΤΝΙΟΤ 2020

2ε ΙΟΤΛΙΟΤ 2020
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ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΙΑΝΝΟΤ
ΑΝΝΩ ΒΙΑΝΝΟ, ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ, ΣΚ 70004
ΣΗΛ: 28950 22214
Άλσ Βηάλλνο, 12ε Ινπλίνπ 2020
ΑΦΟΡΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΓΡΑΗ

ΔΚ

ΣΟΤ

ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΟΔΦ ΑΟ ΒΙΑΝΝΟΤ ΒΑΔΙ ΣΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ
2018-2021»
Α. ΑΝΑΘΔΣΩΝ ΦΟΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΈΡΓΩΝ
Α1. ηοισεία Αναθέηονηορ Φοπέα
Αλαζέησλ θνξέαο είλαη ε Αγξνηηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε Διαηνπαξαγσγψλ Γήκνπ Βηάλλνπ γηα ηελ
Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε (ΑΟ Βηάλλνπ), ε νπνία απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Κχξηα
δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑΟ Βηάλλνπ είλαη ε παξαγσγή, απνζήθεπζε, ηππνπνίεζε θαη εκπνξία ειαηνιάδνπ.
Η ΑΟ Βηάλλνπ αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηξαθιείνπ σο Οξγάλσζε Παξαγσγψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλ. (ΔΔ)
1308/2013 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ζχκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζκφλ 397/18265/16.02.17 απφθαζε ηνπ ΤΠΑΑΣ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Ωο
αλαγλσξηζκέλε Οξγάλσζε Παξαγσγψλ (θαη Οξγάλσζε Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ - ΟΔΦ), έρεη αλαιάβεη
ηελ πινπνίεζε ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ Καλ.(ΔΔ) 611/2014 θαη 615/2014 γηα
ηελ πεξίνδν 2018 - 2021, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 575/25052/30.03.2018 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Η ΑΟ Βηάλλνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ
ζπληνκίαο ε «ΟΔΦ».
Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο ΟΔΦ είλαη ηα αθφινπζα:
Γηεχζπλζε Έδξαο / Δπηθνηλσλίαο : Άλσ Βηάλλνο, Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ΣΚ. 70004
Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο: 2895 022214
Αξκφδηνο γηα Πιεξνθνξίεο : Κιαδάθεο Δκκαλνπήι
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Α2. ηοισεία Γιαδικαζίαρ Αναθέζευν και Θεζμικό Πλαίζιο
χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε ΟΔΦ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάζεζε
ησλ ελ ζέκαηη έξγσλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαδηθαζία είλαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΟΔΦ
θαη ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ππ’ αξηζκ.. 61/16616/31.01.18 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ε νπνία θαη ζέηεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο ησλ Καλ.(ΔΔ) 611/14 & 615/14 ηεο πεξηφδνπ 20182021. Σα έξγα ζα αλαηεζνχλ κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξάο βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη
αλάζεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Α3. ςνοπηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηυν Έπγυν
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο αθνξά ην έξγν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πινπνίεζεο
δξάζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ. πγθεθξηκέλα, ην θπζηθφ αληηθείκελν θαη ν
εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ έρεη σο εμήο:
1. Παξνρή ππεξεζηψλ πινπνίεζεο ηεο δξάζεο Γiii.2 «Δπηδεηθηηθή Υξήζε ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ θαη
κέζσλ ζπγθνκηδήο» εθ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ γηα ηελ πεξίνδν 20182021 - Δγθεθξηκέλνο Πξνυπνινγηζκφο : 13.065,00 €. (Γεθαηξείο ρηιηάδεο εμήληα πέληε επξψ)
Η παξνχζα αθνξά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάιεςε ηεο πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ην έξγν δίδεηαη ζην ηεχρνο
«Σερληθφ Γειηίν Έξγνπ» ην νπνίν θαη είλαη πξνζβάζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΔΦ ζηε
δηεχζπλζε/δηαδξνκή

(URL)

https://www.bienna.gr/

(ΑΡΥΙΚΗ->ΒΙΔΝΝΑ->ΟΡΓΑΝΩΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ).
Α4. Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών
H θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 2/07/2020 θαη ψξα 1:00 κκ. Η ΟΔΦ
δχλαηαη λα παξαηείλεη ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εθφζνλ θξίλεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ην
ππαγνξεχνπλ.
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A5. Γημοζιόηηηα
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξηζκ.
61/16616/31.01.18 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Σξνθίκσλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη, αλαξηήζεθε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΟΔΦ θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ..
Β. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Β1. Γενικέρ πληποθοπίερ
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο είλαη ηα αθφινπζα:


ε παξνχζα «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ην έξγν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
πινπνίεζεο ηεο δξάζεο Γiii2 εθ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ ΑΟ
Βηάλλνπ βάζεη ησλ Καλ. 611/2014 & 615/2014 ηεο πεξηφδνπ 2018-2021»



ην ηεχρνο «Σερληθά Γειηία Έξγσλ» (βι. παξ. Α3).

Σα σο άλσ έγγξαθα είλαη δηαζέζηκα ειεθηξνληθά ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο (βι. παξ. Α5).
Πάζεο θχζεσο αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ην αξγφηεξν έμη (6)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη
εγγξάθσο εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο . Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη
κε άιιν ηξφπν δελ εμεηάδνληαη.
Όια ηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη φια ηα έγγξαθα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνο αλάζεζε έξγσλ ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Β2. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ - Κπιηήπια Ποιοηικήρ Δπιλογήρ - Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Β2.1. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ / Λόγοι αποκλειζμού
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα ππνβάιινπλ
πέξαλ ησλ ππνινίπσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα, θαη ηα αθφινπζα - επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ζε
πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηνπο:
1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία
ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη:

κέρξη θαη ηελ εκέξα

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα
έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
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πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε



Γσξνδνθία



Απάηε



Σξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεφκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο


Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο



Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία
ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη:

κέρξη θαη ηελ εκέξα

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ:


Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). Γελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ
ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή αλέθθιεηε δηνηθεηηθή πξάμε.



Γελ ηειεί ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο θαη επίζεο, φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο
ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ηεινχλ ζε
αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ



Γελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε άιινπ δηαγσληζκνχο



Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ
δηαγσληζκνχ κε ζηφρν ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ



Γελ έρεη επηδείμεη επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο φκνηεο θπξψζεηο.

Β2.2. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία , νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο γηα
ηα νπνία ππνβάιινπλ πξνζθνξέο πνιιαπιαζηαδφκελν επί δχν (2,00). Γηα παξάδεηγκα εάλ ππνβιεζνχλ
πξνζθνξέο γηα έξγα κε ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 100.000,00 €, ν κέζνο γεληθφο εηήζηνο
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θχθινο εξγαζηψλ ηνπ πξνζθέξνληνο γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ
200.000,00 €. Σα παξαπάλσ ηεθκαίξνληαη κε ηελ ππνβνιή αληίγξαθνπ ηζνινγηζκνχ ή άιινπ ηζνδχλακνπ
εγγξάθνπ γηα ηα παξαπάλσ έηε.
Β2.3. Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη απφ 01.01.15
έσο ζήκεξα λα έρνπλ εθηειέζεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηχπνπ, ζπλνιηθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ θάζε έξγνπ γηα ην νπνίν
ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ωο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο λνείηαη ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχζε
έξγν ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ησλ Καλ.(ΔΔ) 611/2014 θαη 615/2014 ηεο πεξηφδνπ 2015 2018 ην νπνίν αθνξνχζε δξάζε πνπ αλήθε ζε Σνκέα (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 Καλ.(ΔΔ) 611/2014)
ίδην κε ηνλ Σνκέα πνπ αλήθεη ε δξάζε γηα ην έξγν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πινπνίεζεο ηεο νπνίαο
ππνβάιεη πξνζθνξά. Σα παξαπάλσ ηεθκαίξνληαη κε ηελ ππνβνιή αληηγξάθσλ ππνγεγξακκέλσλ
ζπκβάζεσλ, ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη πξαθηηθψλ παξαιαβήο ή άιισλ ηζνδχλακσλ εγγξάθσλ.
εκεηψλεηαη φηη ε ΟΔΦ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε
ησλ παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη ην δηθαίσκα λα έιζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
έιαβαλ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο ηφζν γηα ιφγνπο ειέγρνπ φζν θαη ελεκέξσζεο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα
θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ.
Δπίζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ εθαξκνγή πζηήκαηνο
Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2005, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί απφ
θνξέα πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν γηα ην πεδίν απηφ απφ ην ΔΤΓ θαη ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Σν παξαπάλσ ηεθκαίξεηαη κε ηελ ππνβνιή αληηγξάθνπ ηνπ
σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ ην νπνίν πξέπεη βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο.
Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γ1. Υπόνορ / Σπόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ άξζξνπ Α4 ηεο
παξνχζαο. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ είηε απφ εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληνο
είηε κε courier, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ παξαδνζεί ζηελ έδξα καο έσο ηελ αλσηέξα εκέξα θαη
ψξα. Η ΟΔΦ ζα ρνξεγεί ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε γηα ηελ εκπξφζεζκε παξαιαβή ηνπ θαθέινπ
πξνζθνξψλ.
Γ2. Γομή / Πεπιεσόμενο Φακέλος Πποζθοπών
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Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν (θχξηνο θάθεινο) ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη επθξηλψο ην
αθφινπζα:
Προζθορά ηοσ « επωνσμία οικονομικού θορέα » ζηο πλαίζιο ηης από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ
πρόζκληζης εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηα έργα ηης παροτής σπηρεζιών σλοποίηζης δράζεων
εκ ηοσ εγκεκριμένοσ προγράμμαηος εργαζίας ηης ΟΕΦ ΑΣΟ Βιάννοσ και με καηαληκηική
προθεζμία σποβολής προζθορών ηην ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ
Ο θχξηνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ε νπνία αλαγξάθεη ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηα έξγα ηεο παξνχζαο γηα ηα
νπνία ππνβάιινληαη πξνζθνξέο, θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθέξνληνο.
Δληφο ηνπ θπξίνπ θαθέινπ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα


Σερληθφ-νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο



Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο



Παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ ειαηνθνκηθφ ηνκέα

Γ2.1. Σεσνικό-οικονομικέρ πποζθοπέρ
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ μερσξηζηή ηερληθφ-νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα θάζε έξγν ηεο παξνχζαο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ. Κάζε ηερληθφ-νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:


Έξγν ην νπνίν αθνξά (βι. παξ. Α3)



Παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
έξγν (βι. παξ. Β2.3 θαη Γ1)



Μεζνδνινγία πινπνίεζεο έξγνπ (π.ρ., δνκή θαη αξκνδηφηεηεο νκάδαο έξγνπ)



Πεξηγξαθή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ θαηά εχιεπην θαη ζαθή ηξφπν ηηο
ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ν πξνζθέξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα
πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, θαη ηα παξαδνηέα πνπ ζα ηηο ζπλνδεχνπλ. Σα παξαπάλσ ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα πξνδηαγξαθφκελα γηα ηε δξάζε φπσο απηά πεξηγξάθνληαη γηα
θάζε δξάζε ζην ηεχρνο «Σερληθά Γειηία Έξγσλ» (βι. παξ. Α3).



Οηθνλνκηθή πξνζθνξά
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζφ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.,
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά ζε ΔΤΡΩ (€) ην νπνίν είλαη ζχκθσλν
κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο δξάζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ
ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνλ
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πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ζην ηεχρνο «Σερληθά Γειηία Έξγσλ». Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη
ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Σν ζρέδην θαηαλνκήο ησλ
εηήζησλ ακνηβψλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ θαη ζα εμεηδηθεπηεί ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηά ηελ
θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ (βι. παξ. Γ2.). Αλάιπζε ηνπ θφζηνπο (π.ρ., θφζηνο νκάδαο έξγνπ, θφζηνο
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, θφζηνο ηαμηδηψλ)


Υξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
Η πξνζθνξά πξέπεη λα ηζρχεη θαη λα δεζκεχεη ην πξνζθέξνληα γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
(3) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.

Γ2.2. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Ο πξνζθέξσλ ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ελφηεηα Β ηεο παξνχζαο.
Γ.2.3 Παποςζίαζη ηηρ εμπειπίαρ ηος πποζθέπονηορ ζηον ελαιοκομικό ηομέα
Ο πξνζθέξσλ ππνβάιεη παξνπζίαζε ζηελ νπνία παξαζέηεη ζπλνπηηθά ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ
ειαηνθνκηθφ ηνκέα. Ωο εκπεηξία ζηνλ ειαηνθνκηθφ ηνκέα λνείηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνχλ φιν
ην εχξνο ηεο παξαγσγήο (ειαηνθαιιηέξγεηα, ζπγθνκηδή), επεμεξγαζίαο (έθζιηςε, απνζήθεπζε),
ηππνπνίεζεο, θαη εκπνξίαο ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΩΝ
Γ.1. Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηεο ΟΔΦ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12δ παξ.3 ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, κεηά
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή, κεξηκλά γηα ηε
δεκνζίεπζε ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο παξ. Α5 ησλ επσλπκηψλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ ππέβαιαλ
εκπξφζεζκα θάθειν πξνζθνξψλ.
Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπλέξρεηαη εληφο ην αξγφηεξν δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ επηινγή
αλαδφρνπ γηα θάζε έξγν.
Με ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηαρσξεί ζην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο
ηα ζηνηρεία ππνβνιήο, ηελ επσλπκία ησλ πξνζθεξφλησλ, θαη ηα έξγα γηα ηα νπνία ππέβαιιαλ
πξνζθνξέο.
Δλ ζπλερεία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο γηα θάζε πξνζθέξνληα θαη
θαηαρσξεί ζην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηε ζπκκφξθσζε ή κε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο
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παξνχζαο. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσλ απηέο θαηαγξάθνληαη ζην αλσηέξσ πξαθηηθφ. Η επηηξνπή
αμηνιφγεζεο εθφζνλ θξίλεη φηη θάπνην δηθαηνινγεηηθφ ζπκκνξθψλεηαη θαη’ αξρήλ κε ηα απαηηνχκελα
αιιά ρξήδεη δηεπθξηλήζεσλ ή/θαη ζπκπιεξψζεσλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα, δεηεί εγγξάθσο ηα ζρεηηθά, ηα
νπνία θαη ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα παξέρεη εληφο ηνπ εχινγνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ πνπ ζα ζέηεη ην
αλσηέξσ έγγξαθν.
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθφ-νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έθξηλε πιήξε. Αξρηθά ε επηηξνπή ειέγρεη φηη νη
ηερληθφ-νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο. Η επηηξνπή
αμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηερληθφ-νηθνλνκηθή πξνζθνξά:


ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα



ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε

ε πεξίπησζε πνπ κία ηερληθφ-νηθνλνκηθή πξνζθνξά θξηζεί απαξάδεθηε απηφ θαηαρσξείηαη ζην
πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο καδί κε ηελ ζρεηηθή αηηηνιφγεζε.
Δλ ζπλερεία, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο αθνχ ιάβεη γλψζε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ
θάζε πξνζθέξνληνο αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ ειαηνθνκηθφ ηνκέα, πξνρσξά ζηελ ιεπηνκεξή
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθφ-νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε έξγν
μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ.
Όπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ παξ. Α2 ηεο παξνχζαο ην θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο

άπνςεο

πξνζθνξά

βάζεη

βέιηηζηεο

ζρέζεο

πνηφηεηαο-ηηκήο.

Ο

εγθεθξηκέλνο

πξνυπνινγηζκφο ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε θάζε δξάζεο είλαη ζηαζεξφο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή
απφθαζε έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ε ΟΔΦ έρεη αλαιάβεη ηελ
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξέρεη εγγπήζεηο γηα απηή ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ ην ζηνηρείν ηεο ηηκήο είλαη ζηαζεξφ θαη ε αλάζεζε ζα γίλεη απνθιεηζηηθά
βάζεη ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Με γλψκνλα ηελ αξηηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηφζν ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ φζν θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
εξγαζίαο ελ ζπλφισ πξνο φθεινο ηεο ΟΔΦ θαη ησλ παξαγσγψλ κειψλ ηεο, ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ ζα
ιεθζνχλ ππφςε είλαη ηα αθφινπζα:
ΚΡΙΣΗΡΙΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Οκάδα Α: Δκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ κε άκεζε ζπλάθεηα κε ην πξνο αλάζεζε έξγν
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Δκπεηξία ζε νκνεηδείο δξάζεηο ηνπ Καλ.
611/14 ηεο πεξηφδνπ 2015-2018

Ωο εκπεηξία ζε νκνεηδείο δξάζεηο ιακβάλεηαη ε εκπεηξία
απφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ δξάζεσλ πνπ αλήθαλ ζε Σνκέα
(φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 ηνπ Καλ.(ΔΔ) 611/2014) ίδην
κε ηνλ Σνκέα πνπ αλήθεη ε δξάζε γηα ηελ νπνία ππνβάιεη
πξνζθνξά.

Δκπεηξία ζε νκνεηδείο δξάζεηο ηνπ Καλ.
867/08 ησλ πεξηφδσλ 2009-2012 θαη
2012-2015

Ωο εκπεηξία ζε νκνεηδείο δξάζεηο ιακβάλεηαη ε εκπεηξία
απφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ δξάζεσλ πνπ αλήθαλ ζε Σνκέα
(φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 5 Καλ.(ΔΚ) 867/08) ζπλαθή κε
ηνλ Σνκέα (φπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 Καλ.(ΔΔ) 611/2014)
πνπ αλήθεη ε δξάζε γηα ηελ νπνία ππνβάιεη πξνζθνξά.

Δκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε νκνεηδψλ
δξάζεσλ ηνπ Καλ. 611/14 ηεο πεξηφδνπ
2015-2018 θαη ηνπ Καλ. 867/08 ησλ
πεξηφδσλ 2009-2012 θαη 2012-2015 ζε
φκνξνο πεξηνρή

Ωο εκπεηξία ζε νκνεηδείο δξάζεηο ιακβάλεηαη ε εκπεηξία
ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ δχν αλσηέξσ θξηηήξησλ θαη
σο φκνξνο πεξηνρή ιακβάλεηαη ε πινπνίεζε έξγσλ γηα
ινγαξηαζκφ Οξγάλσζεο Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ κε έδξα
ζηελ ίδηα πεξηθεξεηαθή ελφηεηα πνπ αλήθεη ε έδξα ηεο ΟΔΦ
ηεο παξνχζαο (βι. παξ. Α1)

Δκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ
Σερληθνχ πκβνχινπ δηαρείξηζεο
πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηνπ Καλ.
611/14 θαη ηνπ Καλ. 867/08

Ωο εκπεηξία ιακβάλεηαη ε εκπεηξία απφ ηελ πινπνίεζε
έξγσλ δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο (Σερληθφο χκβνπινο) γηα
ινγαξηαζκφ Οξγάλσζεο Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ ζην πιαίζην
ηνπ Καλ. 611/14 (Πεξίνδνο 2015-2018) θαη ηνπ Καλ. 867/08
(Πεξίνδνη 2009-2012, 2012-2015)

Οκάδα Β: Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Κάιπςε ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ ζην
ηερληθφ δειηίν ηεο δξάζεο κε αξηηφηεηα
θαη ζαθήλεηα

Αμηνινγψληαο ην ζρεηηθφ πεξηερφκελν ηηο ηερληθφνηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

Δπάξθεηα ηεο αλάιπζεο ηεο ακνηβήο
ηνπ

Αμηνινγψληαο ην ζρεηηθφ πεξηερφκελν ηηο ηερληθφνηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

Οκάδα Γ: Ιθαλφηεηα αλάιεςεο ησλ έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πινπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο
αλάζεζε δξάζεσλ
Τπνβνιή απνδεθηψλ πξνζθνξψλ γηα
φια ηα πξνο αλάζεζε έξγα

Όπσο πξνθχπηεη απφ ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο (βι. παξ.
Γ1)

Δπξχηεηα εκπεηξίαο πνπ θαιχπηεη φια
ηα πξνο αλάζεζε έξγα

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ
πξνζθέξνληνο ζηνλ ειαηνθνκηθφ ηνκέα (βι. παξ. Γ2.3.)

Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθφ-νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα
θάζε έξγν θαηαηάζζεη ηηο πξνζθνξέο κε βάζεη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Δλ ζπλερεία, ν πξνζθέξσλ ηνπ
νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε ε πιένλ ζπκθέξνπζα θεξχζζεηαη σο αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ. Σα παξαπάλσ απνηππψλνληαη ζην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο
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αηηηνινγεί επαξθψο ηελ επηινγή ηεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί
έλζηαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Γ3. ηεο παξνχζαο.

Γ2. Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ
Η ΟΔΦ θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο γηα θάζε έξγν

καδί κε αληίγξαθν ηνπ

πξαθηηθνχ αμηνιφγεζεο ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά γηα ην έξγν απηφ.
ηελ ζπλέρεηα ε ΟΔΦ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν θάζε έξγνπ λα πξνζέιζεη γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζρεδίνπ
ζχκβαζεο ην νπνίν ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΥVII ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Σν ελ
ιφγσ ζρέδην ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ηξηκειή επηηξνπή ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Άξζξνπ 12δ Παξάγξαθνη 6
έσο 8 ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Με ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή
ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο γίλεηαη νξηζηηθή ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο. Γηα ηελ νξηζηηθή ζχλαςε απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 12γ Παξάγξαθνο 4 ηεο ππ’ αξηζκ. 61/16616/31.01.18 απφθαζεο
ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Γ3. Δνζηάζειρ
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο
είλαη πέληε εκεξνινγηαθέο (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Η έλζηαζε
ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ ΟΔΦ, θαη ε δηνίθεζε ηεο ΟΔΦ απνθαζίδεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ
πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γ4. Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ
Η ΟΔΦ καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ιφγνπο πνπ
αθνξνχλ είηε ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο ΟΔΦ, είηε ηε
κεηαβνιή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είηε άιινπο
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ιφγνπο πνπ θξίλνληαη νπζηψδεηο. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΟΔΦ, λα αθπξψζεη κεξηθψο
ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ
ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
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