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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1. Στοιχεία Φορέα
Φορέας ανάθεσης είναι η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π) του Αγροτικού Ελαιοπαραγωγικού
Συνεταιρισμού Νηλέα, του Δήμου Πύλου Νέστορος. Ο ΑΕΣ Νηλέα αποτελεί νομικό πρόσωπο
συνεταιριστικού ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού του
και της κείμενης νομοθεσίας. Κύρια δραστηριότητα του Αγροτικού Ελαιοκομικού Συνεταιρισμού Νηλέα
είναι η συγκέντρωση, αποθήκευση, εμπορία και προώθηση του ελαιολάδου.
Ο Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός Συνεταιρισμός Νηλέα είναι αναγνωρισμένος από την Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με την υπ’
αριθμ. 10989/2.01.2021 απόφαση ως Οργάνωση Παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013
της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΑΕΣ ΝΗΛΕΑ ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών και με την ιδιότητα της Οργάνωσης
Ελαιουργικών Φορέων (αποκαλούμενος στο εξής ΟΕΦ) έχει αναλάβει την υλοποίηση διετούς
προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021 - 2022,
το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 874/86929/4.8.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:
Διεύθυνση Έδρας Φορέα

Χώρα Τριφυλίας, ΤΚ. 24 600

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

27630-31023

Εmail επικοινωνίας

opnileas@yahoo.gr

Αρμόδιος επικοινωνίας

Κόκκινος Γεώργιος

1.2. Θεσμικό Πλαίσιο – στοιχεία ανάθεσης
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση
των εν θέματι έργων με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι το καταστατικό
του συνεταιρισμού, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΟΕΦ και το πλαίσιο που διέπει την υπ’
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αριθμ. 184/27855/29.01.2021 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 2021-2022.
Τα έργα θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς
βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής/ποιότητας και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης
που περιγράφονται στην παρούσα.
1.3. Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο των Έργων
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης
δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ. Συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο και
ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αποτυπώνεται στον
κάτωθι πίνακα:
α/α

Δράσεις παροχής υπηρεσιών

1

Β.ii.1

2

Β.iii.1

3

Β.iv.1

4

Γ.iii.1

5

Γ.iii.2

6

Ε.i.1

7

Ε.iii.1

8

ΣΤ.i.1

9

ΣΤ.ii.1

Ορθές πρακτικές φυτοπροστασίας σημαντικών
τοπικών εχθρών / ασθενειών με ήπια μέσα
Εποχιακή παρατήρηση της εξέλιξης του δάκου και
αξιολόγηση κινδύνου με χρήση δεδομένων ακριβείας
Εφαρμογή και πιστοποίηση ολοκληρωμένης
διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς σύμφωνα με
τα πρότυπα Αgro 2.1_2.2-3
Μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων - Πρακτικές επίδειξης
νέων τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας
Αειφόρος διαχείριση ελαιοκλάδων στο χωράφι
Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος
ιχνηλασιμότητας στο τυποποιητήριο της ΟΕΦ ΑΣ
Νηλέας
Παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που
παράγεται από την ΟΕΦ ΑΣ Νηλέας
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις
δραστηριότητες του προγράμματος
Αναβάθμιση δικτυακού τόπου για την διάδοση
πληροφορικών σχετικά με τις δραστηριότητες του
προγράμματος

1ο έτος

2ο έτος

Σύνολο

1.500,00 1.500,00

3.000,00

1.500,00 1.500,00

3.000,00

4.320,00 4.320,00

8.640,00

1.500,00 1.500,00

3.000,00

1.500,00 1.500,00

3.000,00

5.000,00 5.000,00 10.000,00
3.000,00 3.000,00

6.000,00

2.500,00 2.500,00

5.000,00

1.000,00 1.000,00

2.000,00

Η παρούσα αφορά την υποβολή προσφορών για την ανάληψη της υλοποίησης των παραπάνω έργων.
Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα από τα
παραπάνω έργα καθώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε έργου είναι διακριτό και αυτοτελές.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες και τη συνάφεια μεταξύ των έργων, τον βέλτιστο δυνατό συντονισμό
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της ΟΕΦ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης τους, είναι επιθυμητή από την ΟΕΦ η
δυνατότητα ανάληψης όλων των προς ανάθεση έργων.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου για κάθε έργο δίνεται στο τεύχος
«Τεχνικά Δελτία Έργων» το οποίο και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της ΟΕΦ στη
διεύθυνση/διαδρομή (URL) http://www. nileasoliveoil.gr
1.4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών
H καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/11/2021 και ώρα 13:00 μμ. Σε
περίπτωση υποβολής έως και μίας προσφοράς προβλέπεται παράταση προθεσμίας υποβολής 10
ημερών.
1.5. Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ.
184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους της ΟΕΦ, του ΥΠΑΑΤ, του ΟΠΕΚΕΠΕ
και τo διαδικτυακό τόπο www.messinianews.gr
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Γενικές πληροφορίες
Τα έγγραφα της εν λόγω διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:
●

η παρούσα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα της παροχής υπηρεσιών
υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ ΑEΣ Nηλέα βάσει
των Καν. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021-2022»

●

το τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων» (βλ. παρ. 1.3).

●

Υπεύθυνες δηλώσεις (βλ. παράρτημα Ι & ΙΙ)

●

Υπόδειγμα σύμβασης (βλ. παράρτημα ΙΙΙ)

Τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.5).
Πάσης φύσεως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο επτά (7)
ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος.
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.
2.2. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα
υποβάλλουν εμπρόθεσμα μαζί με την προσφορά τους επι ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά της
επόμενης παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εταίρων, μελών ή μισθολογικά εξαρτώμενων από
την ΟΕΦ.
2.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής / Λόγοι αποκλεισμού
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την
προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού περιγράφονται ακολούθως:
2.3.1

Υπεύθυνη δήλωση Α (Παράρτημα Ι) 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 της παρούσας διαδικασία ανάθεσης και στην οποία δηλώνεται
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

Σελίδα 5 από 24

ΟΕΦ ΑΕΣ ΝΗΛΕΑ - Πρόσκληση Παροχής Υπηρεσιών
−
−
−
−
−
−
2.3.2

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

Υπεύθυνη δήλωση Β (Παράρτημα ΙΙ) 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 της παρούσας διαδικασία ανάθεσης και στην οποία δηλώνεται
ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
−

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
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.

−

Δεν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση
προγράμματος της ΟΕΦ.

2.3.3

Αποδεικτικά Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η οποία προκύπτει με ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι:

2.3.3.1 Υποβολή καταλόγου των σχετικών εργασιών του αναδόχου ή εφόσον ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι νεοσύστατη εταιρεία, των βασικών εταίρων που τον αποτελούν.
2.3.3.2 Αναφορά του γεωτεχνικού προσωπικού ή των γεωτεχνικών υπηρεσιών.
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2.3.3.3 Αναφορά τίτλου σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή/και
των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης. Ειδικότερα για τα στελέχη ή τους εταίρους
του υποψήφιου αναδόχου, επιθυμητή είναι η στελέχωση με γεωπόνους, πιστοποιημένους
γεωργικούς συμβούλους από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, για την ανάληψη των δράσεων που
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
Ειδικότερα όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι υποψήφιοι φορείς απαιτείται
να διαθέτουν υποκατάστημα εντός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της ΟΕΦ ή σε όμορη
Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η εγγύτητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.
Επιπλέον, η ύπαρξη σύμβασης ή μνημονίου συνεργασίας με εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα
ή/και με αναγνωρισμένους επιστημονικούς συνεργάτες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του
φορέα θα ληφθεί θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.
2.3.4

Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης του έργου-εργαλεία υποστήριξης που ενδεικτικά
αποδεικνύονται με ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι:

2.3.4.1 Ομάδα έργου, Υπεύθυνος έργου, μέλη ομάδας έργου
2.3.4.2 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά
ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη μεθοδολογία οργάνωσης του έργου οι φορείς απαιτείται να διαθέτουν
πιστοποιήσεις σχετικές με την υλοποίηση των δράσεων (πχ πιστοποίηση για το Agro 2.1 ή το ISO
22000:2018 ή πιστοποιημένου εκπαιδευτή για τις δράσεις κατάρτισης) ή/και σχετικούς ΚΑΔ για την
υλοποίηση των δράσεων (πχ υπηρεσίες εισηγήσεων για τις υπηρεσίες εκπαιδευτικών σεμιναρίων).
2.3.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία ενδεικτικά αποδεικνύεται με ένα ή
περισσότερα από τα κάτωθι:

2.3.5.1 Ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών ύψους τουλάχιστον 50.000€ στον τομέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης των υποψηφίων αναδόχων ή
εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νεοσύστατη εταιρεία, των μετόχων/εταίρων που
αποτελούν τους υποψήφιους αναδόχους.
2.3.5.2 Τραπεζικές βεβαιώσεις για τη δανειοληπτική ικανότητα του αναδόχου.
2.4. Τρόπος Υποβολής Προσφορών
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Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο του προσφέροντος είτε με
ταχυδρομείο (ταχυμεταφορά κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί στην έδρα μας έως την
ανωτέρα ημέρα και ώρα.
Σε κάθε φάκελο που παραλαμβάνεται, λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου και φυλάσσεται έως το
άνοιγμα τους κατά την αξιολόγηση από της αρμόδια επιτροπή της ΟΕΦ. Φάκελοι προσφορών που
λαμβάνονται εκπρόθεσμα δεν αξιολογούνται.

2.5. Δομή & Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς το
ακόλουθα:
1. Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος)
2. Στοιχεία Παραλήπτη (Φορέα)
3. Προσφορά στο πλαίσιο της από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τα έργα της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος
εργασίας της ΟΕΦ ΑΕΣ Νηλέα και με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ
Ο φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφορών, η οποία αναγράφει τα
βασικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα έργα της παρούσας για τα
οποία υποβάλλονται προσφορές, και τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος.
Εντός του φακέλου περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς υποφακέλους τα ακόλουθα:
⮚ Δικαιολογητικά συμμετοχής
⮚ Τεχνικό-οικονομική προσφορά
2.5.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο προσφέρον υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2.3 της παρούσας.
2.5.2. Τεχνικο-οικονομική προσφορά
Οι προσφέροντες υποβάλουν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ξεχωριστή
τεχνικό-οικονομική προσφορά για κάθε έργο της παρούσας που ενδιαφέρονται να αναλάβουν. Κάθε
τεχνικό-οικονομική προσφορά πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
⮚ Έργο το οποίο αφορά (βλ. παρ. 1.3)
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⮚ Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν το αντικείμενο του έργου και θα πρέπει να
παρουσιάζουν με σαφή τρόπο τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο προσφέρον για την
υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και τα παραδοτέα που θα τις
συνοδεύουν. Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την δράση
όπως αυτά περιγράφονται για κάθε δράση στο τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων» (βλ. παρ. 1.3).
⮚ 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 παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την
σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον
προϋπολογισμό του έργου στο τεύχος «Τεχνικά Δελτία Έργων». Οι προσφερόμενες τιμές είναι
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια τού έργου και δεν αναπροσαρμόζονται.
Το σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών με σαφή αναφορά στα παραδοτέα που αφορούν στο
ποσό της κάθε πληρωμής θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση του
προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και θα εξειδικευτεί στην σύμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) που θα
υπογραφεί 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.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
3.1. Αξιολόγηση Προσφορών
Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 12γ της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021
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 παραγράφου 1.5 τις επωνυμίες των προσφερόντων που
υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο προσφορών.
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Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή
αναδόχου για κάθε έργο.
Κατά 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
υπέβαλαν προσφορές.
Ακολούθως 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
ανωτέρω έγγραφο.
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνο-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:
●

η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

●

η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση

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 τεχνικό-οικονομικών
προσφορών. Η διαδικασία πραγματοποιείται για κάθε έργο ξεχωριστά.
Βασικό κριτήριο ανάθεσης (όπως αναφέρεται και στην παρ. 1.2) είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της καλύτερης αναλογίας τιμής/ποιότητας.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός υπηρεσιών για την υλοποίηση κάθε δράσης είναι σταθερός σύμφωνα
με την σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΟΕΦ έχει
αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος και παρέχει εγγυήσεις για αυτή σύμφωνα με τον
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εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια η μέγιστη επιτρεπτή έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το
5%.
3.1.1 Ποιοτικά και Ποσοτικά κριτήρια ανάθεσης
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 12γ της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα κριτήρια ανάθεσης
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ (καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας)
Α
Ι)

ΙΙ)

ΙΙΙ)

Β

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σαφήνεια-πληρότητα της
προσφοράς ως προς το αντικείμενο και τις απαιτήσεις
του έργου)

30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
- Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού
σχεδιασμού για την υλοποίηση έργου
-Μεθοδολογική προσέγγιση-μελέτη
- Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου
- Σαφήνεια εργασιών
-Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου
ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η πληρότητα
του
-Χρονοδιάγραμμα

40

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

……………………€

3.1.2 Συνολική βαθμολογία – κατάταξη
Η συνολική βαθμολογία του κάθε προσφέροντα προκύπτει από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο :
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Χ 70% + [ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Χ 30% ]
Επιλέγεται ο προσφέρων που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.
Η επιτροπή αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης βαθμολογεί και κατατάσσει τις προσφορές
με βάσει την βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο προσφέρον του οποίου η προσφορά έλαβε την μεγαλύτερη
βαθμολογία, θεωρείται ως η πλέον συμφέρουσα και κηρύσσεται ως ανάδοχος για την υλοποίηση του
έργου. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η επιτροπή αξιολόγησης
αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της σύμφωνα με τα παραπάνω.
3.2. Διαδικασία ενστάσεων
Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία άσκησής της
είναι τρεις ημερολογιακές (3) 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.
3.3. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η ΟΕΦ κοινοποιεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό.
Στην συνέχεια η ΟΕΦ προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε έργου να προσέλθει για την σύναψη του σχεδίου
σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧVI της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.21
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 12γ της υπ’
αριθμ184/27855/29.01.21 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.
Βασική προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης αποτελεί η κατάθεση εγγύησης καλής εκτέλεσης
από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 12β παράγραφος 4 της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.21
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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3.4. Ματαίωση-Ακύρωση
Η ΟΕΦ διατηρεί το δικαίωμα 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 αποφασίσει την επανάληψή της. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν
κανένα δικαίωμα ή αξίωση χρηματικής ή άλλης φύσεως αποζημίωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Στην ……..σήμερα, ………………, ημέρα ................. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι:
α) αφ’ ενός η …………… με έδρα στ.. ………… Τ.Κ. ……. και με Α.Φ.Μ.:…….., Δ.Ο.Υ ............ νομίμως
εκπροσωπούμενη από τ.. …………………, Πρόεδρο της, η οποία ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.)
ανέλαβε την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος Εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014
για την περίοδο 2021 - 2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ........................ Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ Απόφαση, που θα
αποκαλείται στο εξής
χάριν συντομίας ως «η Ο.Ε.Φ.» και
β) αφετέρου η εταιρεία …………………….. με έδρα στ.. ……………………….. Τ.Κ................. ,
Α.Φ.Μ.:………………. - Δ.Ο.Υ.: ……………, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον …………… που θα αποκαλείται στο εξής
χάριν συντομίας ως «ο Ανάδοχος»,
έχοντας υπόψη:
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» (Ενιαίοςκανονισμός Κ.Ο.Α.).
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.
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.
την υπ’ αριθ. ...............Κ.Υ.Α. των Υπουργών ............ « .......... ». ;;
την υπ’ αριθ. ............. Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων................
την υπ’ αριθ .............. απόφαση αναγνώρισης της Ο.Ε.Φ. ως Ο.Π ή Ε.Ο.Π.
την υπ’ αριθ. ........... Απόφαση Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Τροφίμων ................για την έγκριση του
προγράμματος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκε φάκελος για την αναγνώριση του/της
……………… ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), καθώς και πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα
εργασίας αξιολογήθηκε, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, καθώς και οι ανάλογες δράσεις
προκειμένου να υλοποιηθούν κατά την διετία 2021 - 2022.
Την υπ’ αριθ .................... Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης για την τροποποίηση της
αριθ ....................... απόφασης «’Έγκριση προγραμμάτων εργασίας των Ο.Ε.Φ……………….για την περίοδο
20…-20…στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014».
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Την υπ’ αριθ. ........... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ. στις ………....…….
συμφώνησαν και έκαναν από κοινού δεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης
Με την παρούσα η Ο.Ε.Φ. αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών (εφεξής καλούμενες
ως “οι Υπηρεσίες”) για την υλοποίηση του Έργου (εφεξής καλούμενο ως “Έργο”) της Δράσης …………….. του
Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. (εφεξής καλούμενο ως
«Δράση»), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι οποίοι κρίνονται στο σύνολο τους ουσιώδεις από
αμφότερα τα μέρη, καθώς και σύμφωνα με την προσφορά που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, μετά από εκδήλωση
ενδιαφέροντος της Ο.Ε.Φ. στις ……………….. μέχρι τις ……………..… Τα λεπτομερή στοιχεία του περιλαμβάνονται
στο συνημμένο Παράρτημα [Τεχνική περιγραφή & Οικονομική προσφορά].
Άρθρο 2: Σκοπός της Σύμβασης
Σκοπός της παρούσας σύμβασης (εφεξής «η Σύμβαση») είναι, ο προσδιορισμός της παράδοσης και της
πληρωμής του Αναδόχου και ο καθορισμός γενικά των όρων υπό τους οποίους ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις
υπηρεσίες του και η Ο.Ε.Φ. θα αποδέχεται αυτές, αφετέρου δε των υποχρεώσεων πουτο κάθε συμβαλλόμενο
μέρος αναλαμβάνει έναντι του άλλου για την υλοποίηση του έργου.
Άρθρο 3: Υποχρεώσεις του Αναδόχου
3.1.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για το ανατιθέμενο μετην
παρούσα έργο.

3.2.

Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του αφορούν τοντομέα
…… «…………..…» και ειδικότερα τον υποτομέα …… « ..................... ».

3.3.

Περιγραφή Υπηρεσιών

Το φυσικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου που έχει αναλάβει η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και
615/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν (ΕΕ)
......................... για το
έτ.. υλοποίησης του Εγκεκριμένου Προγράμματος (Απρίλιος 202.. Μάρτιος 202..).
Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

`…………..
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3.1. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών
-

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί το έργο με βάση το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. και
την Εγκεκριμένη Προσφορά του.

-

Ο Ανάδοχος οφείλει να διατυπώνει εγγράφως τυχόν ανάγκες και αιτήματα στο πλαίσιο της
εγκεκριμένης πρότασης της Ο.Ε.Φ., η κάλυψη των οποίων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση
από την Ο.Ε.Φ. του Έργου.

-

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του έργου κατά
την διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης και μετά από αυτή – για χρόνο ίσο με τον χρόνο
παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και ο
οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε ετών.

-

Ο Ανάδοχος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο της υλοποίηση του
προγράμματος, καθώς και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης.

-

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις μερικής ή ολικής μη πραγματοποίησης
ενεργειών του Έργου, εφόσον ο ίδιος έχει προβεί στις ενέργειες που απορρέουν από τα
περιγραφόμενα στην Σύμβαση καθήκοντά του και ειδικότερα να ενημερώνει εγγράφως την Ο.Ε.Φ.
όταν λαμβάνει γνώση για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του Έργου και να
υποβάλλει προτάσεις επίλυσής τους.

3.2. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και παραδοτέα

Α/Α

Τίτλος Παραδοτέου

Χρόνος υποβολής
(μήνες από την έναρξη του
προγράμματος)

1)
2)
3)

Τα παραδοτέα ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των ενεργειών θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
.............
Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύμβασης
Η παρούσα Σύμβαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα υπογραφής της και λήγει με τηνολοκλήρωση
της σύμβασης στις …………..…
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Άρθρο 5: Αμοιβή - Τρόπος και Χρόνος Καταβολής της Αμοιβής
5.1. Ο προϋπολογισμός στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, ανέρχεται στο ποσόν των …………..
[€……………..], πλέον Φ.Π.Α. 24% : …………………… [€ .................................. ].
Ο Ανάδοχος θα εισπράξει την αμοιβή του τμηματικά ως κάτωθι:

ο
ΕΤΟΣ Χ ( 01 /04 /1 . . - 31/03 / 1..)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΔΟΣΕΙΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
(€)

(€)

Α

Β

Γ
ΣΥΝΟΛΟ:

Στο ποσόν αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις του προσωπικού τουΑναδόχου, η
μεταφορά, η εκπαίδευση και ό,τι περιγράφεται στην προσφορά.
Τα ποσά θα κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού:………………….. του Αναδόχου της
………………. ή / και με επιταγή.
5.2.

Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος εκδίδει προς την Ο.Ε.Φ. τα εκάστοτε προβλεπόμενα
από τις κείμενες διατάξεις παραστατικά που αντιστοιχούν στο προς είσπραξη ποσό. Η Ο.Ε.Φ.
υποχρεούται κατά την πληρωμή του Αναδόχου να του καταβάλει τον εκάστοτε οφειλόμενο Φ.Π.Α.
του / των παραστατικού/ών και να παρακρατεί και να αποδίδει τυχόν προβλεπόμενους φόρους και
τέλη.

Άρθρο 6 : Αναθεώρηση Τιμών
Αναθεώρηση της παραπάνω οριζόμενης αξίας - τιμήματος - αμοιβής, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή
συγχωρείται, είτε λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, είτε συνέπεια νομισματικής ή τιμαριθμικής
μεταβολής, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Οποιαδήποτε δε αξίωση του Προμηθευτή για αύξηση της συμφωνημένης τιμής είναι εντελώς απαράδεκτη,
αυτού παραιτούμενου από αυτήν ρητά και ανεπιφύλακτα του εκ των άρθρων 388 και
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696 του αστικού κώδικα ή κάποιας άλλης διάταξης, δικαιώματος, αναθεώρησης της παραπάνω
συμφωνημένης αξίας - τιμήματος - αμοιβής. Ειδικότερα δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη μεταβολή
συνθηκών η τυχόν αύξηση μισθών και ημερομισθίων ή αύξηση της αξίας των υλικών κ.λπ..
Άρθρο 7: Εποπτεία - Έλεγχος - Παραλαβή
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία τεχνικής ή / και άλλης φύσης, που αφορούν
στην ίδια και απαιτείται για την σωστή εκτέλεση των Υπηρεσιών που ανατίθεται στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να κρατά εμπιστευτικές τις πληροφορίες αυτές.
Άρθρο 8: Λοιπές Υποχρεώσεις
8.1. Έκαστος των συμβαλλόμενων υποχρεούται:
8.1.1.

Να γνωρίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Έργου και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις
των σχετικών κοινοτικών κανονισμών και εθνικών αποφάσεων. Να ενημερώνει αμελλητί τον
έτερο των συμβαλλόμενων για οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι η υλοποίηση
του Έργου αντιβαίνει στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο.

8.1.2.

Να λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα και τις υποδείξεις που διατυπώνονται από τον έτερο των
συμβαλλόμενων και να ανταποκρίνεται σε αυτά σε εύλογο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση οι
τυχόν επιφυλάξεις πρέπει να εκφράζονται έγκαιρα και γραπτά.

8.1.3.

Να παρέχει στον έτερο των συμβαλλόμενων οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με το
Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο έργο. Αν ζητηθεί και δεν είναι διαθέσιμη να φροντίζει για την
απόκτηση και την άμεση διαβίβαση της.

8.1.4.

Να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου και την
εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης.

8.1.5.

Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων, διαπιστώσει ότι ο έτερος των συμβαλλομένων
δεν τηρεί εν όλω ή εν μέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα διορθωτικές ή
/ και συμπληρωματικές ενέργειες για την κανονική τους εκτέλεση, προσδιορίζοντας ένα εύλογο
χρονικό διάστημα, στην διάρκεια του οποίου θα πρέπει ο έτερος των συμβαλλομένων να
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και ο ίδιος [ο αιτών] να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως, ή να
απορρίψει αυτές.

Η οριστική απόρριψη, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
8.1.6.

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής, γίνεται μόνο μετά
από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

8.2. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται:
8.2.1.

Να διαθέτει στην Ο.Ε.Φ. και στις αρμόδιες εθνικές Αρχές (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ.Α.Ο.Κ. κ.λπ.) κάθε
πληροφορία ή έγγραφο, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των
υποχρεώσεών του.
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8.1.1.

Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή, έγκαιρη σωστή και αποτελεσματική
υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου όπως απαιτούν και επιβάλλουν τα χρηστά και
επαγγελματικά ήθη.

Άρθρο 9 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
9.1.

Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και κατά την υπογραφή της, ο Ανάδοχος
κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……………………..… εγγυητική επιστολή της τράπεζας, ποσού
……………………………………. ευρώ ( .......................... €), ως εγγύηση της υλοποίησης του έργου [10% επί
του καθαρού ποσού της προσφοράς του].
9.2.

Ως ασφάλεια για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος
αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας
για την παράδοση του Έργου, καθώς και στη περίπτωση που το έργο έχει πλημμέλειες, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, να δικαιούται η Ο.Ε.Φ. να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με έγγραφη ειδοποίηση
καταγγελίας της σύμβασης.

9.3.

Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στην Ο.Ε.Φ. μέχρι την τελική παραλαβή του Έργου. Θα επιστραφεί
στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ενώ σε
περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ρητά θεωρούμενων όλων των
ως κύριων και ουσιωδών, η εγγύηση θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ο.Ε.Φ..

Άρθρο 10: Παράβαση Υποχρεώσεων
10.1. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων δεν ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στην παρούσα, ο έτερος των συμβαλλόμενων υποχρεούται
να ειδοποιεί εγγράφως τον πρώτο και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να προβεί σε κάθε
απαραίτητη ενέργεια, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της έγγραφης
ειδοποίησης του, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπωςαπορρέουν από την παρούσα
και ο ίδιος ο αιτών ή να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως ή να απορρίψει αυτές.
10.2. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία θεραπείας παρέλθει άπρακτη συνίσταται λόγος καταγγελίας
της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης.
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Άρθρο 11: Δηλώσεις - Εγγυήσεις των μερών
11.1. Τα μέρη δηλώνουν, εγγυώνται και νομιμοποιούνται πλήρως, να υπογράψουν τη Σύμβαση και να
εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους να
περιορίζεται ή να αντιβαίνει σε προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους.
11.2. Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που να αντίκεινται στο περιεχόμενο
της Σύμβασης, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων.
11.3. Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι θα συνεργασθεί με τον Ανάδοχο και θα του παράσχει κάθε βοήθεια, υλικό και
πληροφορία που ο τελευταίος θα ζητήσει.
11.4. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και
προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των μερών, το
μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για
αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται απόαπαιτήσεις
τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει
προσηκόντως το άλλο μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα
καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό τηςάμυνας ή της επίτευξης
συμβιβασμού.

Άρθρο 12: Απόρρητο και εμπιστευτικότητα
12.1

Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται από την Ο.Ε.Φ. στον Ανάδοχο και από τον Ανάδοχο στην
Ο.Ε.Φ. σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που
τις λαμβάνει. Το μέρος που τις λαμβάνει θα χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες μόνο για τους
σκοπούς τις παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε τεχνική ή εμπορική ή
οικονομικού περιεχομένου πληροφορία, την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του
με την Ο.Ε.Φ..

12.2

Οι ως άνω πληροφορίες θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που τις λαμβάνει τόσο
κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και μετά την λήξη αυτής.

12.3

Το καθήκον τήρησης απόλυτης εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δεν θα επεκτείνεται
σε πληροφορίες ή στοιχεία :

1. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει γνώριζε και πριν την γνωστοποίησή τους.
2. τα οποία έχουν καταστεί κοινή γνώση με τρόπο διαφορετικό από την παράβαση του παρόντος Άρθρου.
3. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει μαθαίνει στην συνέχεια καλόπιστα από τρίτο, ο οποίος δεν τα έμαθε
με τρόπο εμπιστευτικό αμέσως ή εμμέσως από το μέρος που τα γνωστοποίει ή
4. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει απαιτείται να αποκαλύψει σε κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές
σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
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Άρθρο 13: Καταγγελία - Τροποποίηση της Σύμβασης
13.1. Με την επιφύλαξη όλων των τυχόν λοιπών νομίμων δικαιωμάτων του, κάθε μέρος δύναται να
καταγγείλει τη παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος, οποτεδήποτε και με
άμεση ισχύ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• σε περίπτωση παράβασης από το έτερο μέρος κάποιας από τις υποχρεώσεις του από την
Σύμβαση, η οποία παράβαση είτε δεν επιδέχεται θεραπείας είτε, εφόσον μπορεί να θεραπευτεί,
δεν έχει θεραπευτεί από το υπόχρεο μέρος εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από το έτερο μέρος.
• κήρυξης του έτερου μέρους σε πτώχευση, θέση υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση,
παύσης πληρωμών και γενικώς αφερεγγυότητας.
• παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έτερου μέρους.
• διακοπής ή ακύρωσης του Έργου εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή αναστολήπραγματοποίησής του
για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 3 μήνες.
13.2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καταγγείλει την παρούσα σύμβαση προ της ολοκλήρωσης της
υλοποίησης του Έργου, οι καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν θα
επιστρέφονται στην Ο.Ε.Φ. αλλά θα μείνουν εις χείρας του Αναδόχου.
13.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την Ο.Ε.Φ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει
τις μέχρι της καταγγελίας εκτελεσθείσες εργασίες μαζί με τα συνοδεύοντα αυτές στοιχεία και άλλα
έγγραφα με την ταυτόχρονη εξόφληση από την Ο.Ε.Φ. τυχόν οφειλόμενου ποσού.
13.4. Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή
διάταξης της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρή και δεσμευτική, έκτος αν έχει διατυπωθεί και γίνει
αποδεκτή εκ μέρους των δύο συμβαλλόμενων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως.
Άρθρο 14: Εκχώρηση Δικαιωμάτων
Η Ο.Ε.Φ. δεν δικαιούται να εκχωρήσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα δικαιώματα από τη Σύμβαση σετρίτους
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου.
Άρθρο 15: Γνωστοποίηση
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν άμεσα και γραπτά τοένα στο
άλλο κάθε αλλαγή στη νομική προσωπικότητα, την έδρα, την εκπροσώπησή τους κ.λπ., που
μπορεί να επηρεάσει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπωςπροκύπτουν
από την παρούσα.
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Άρθρο 16: Εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ
Για όποιο θέμα δεν ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ΑστικούΚώδικα.
Άρθρο 17: Επίλυση διαφόρων - Αρμόδια δικαστήρια
17.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
17.2. Κάθε διαφορά μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων ή κάθε αγωγή του ενός των συμβαλλόμενων
μερών κατά του άλλου, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, που
στηρίζονται στην παρούσα σύμβαση και δεν ρυθμίστηκαν με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Για τη συναποδοχή όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται από τους δύο
συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η Ο.Ε.Φ., ένα (1) ο
Ανάδοχος και ένα (1) αναρτάται στην ψηφιακή εφαρμογή ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Φ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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