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Τύπος ανάρτησης:

Πρόσκληση
Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Κωδικός ΟΕΦ:

1033

Επωνυμία ΟΕΦ:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε.

Α/Α πρόσκλησης:

2

Θέμα εγγράφου:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της
Ο.Ε.Φ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. για την
υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν έργα
παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της βάσει των Καν. (ΕΕ)
611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως
ισχύουν, για την διετία 2021-2022

Ημ/νία έναρξης ισχύος πρόσκλησης:

3 Νοεμβρίου 2021

Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης:

22 Νοεμβρίου 2021

Όνομα αρχείου:

1033_PROSKLHSH_2

Υπεύθυνος Αποστολής από ΟΕΦ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Παπαβασιλείου Βασίλειος
27420 26016

Αρμόδια για τους ελέγχους ΔΑΟΚ:
e-mail:

ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
k. lis@pekorinthias.gr

Διευθύνσεις ιστοτόπων ανάρτησης
πρόσκλησης:

h ps://opekepe.gr/el/
h ps://makena.gr
h ps://www.agrocapital.gr/

✓
☐

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε. με την ιδι τητα της ως Οργ νωση Ελαιουργικ ν
Φορ ων (Ο.Ε.Φ.), εφεξής αποκαλούμενη «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 παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της υλοποίησης έργου του Εργοδότη, καλούμενων εφεξής
«Έργο του Εργοδότη» που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο διετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων
της Ο.Ε.Φ. (εφεξής αποκαλούμενο «Πρόγραμμα»). Το πρόγραμμα περιόδου 01/04/2021 31/12/2022 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 901/88181/04.08.2021 απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικ ς Αν πτυξης και Τροφ μων, στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της
Επιτροπής, όπως ισχύουν.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εργοδότη. Το θεσμικ πλα σιο που δι πει την
παρο σα διαδικασ α ε ναι το πλα σιο που δι πει την υπ’ αριθμ. 184/27855/29-01-2021 απ φαση
του Υπουργο Αγροτικ ς Αν πτυξης και Τροφ μων, πως ισχ ει, η οπο α και θ τει το νομοθετικ
πλα σιο για την υλοπο ηση των προγραμμ των εργασ ας των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της
περι δου 01/04/2021 - 31/12/2022. Τα ργα θα ανατεθο ν με το κριτ ριο της πλ ον συμφ ρουσας
προσφορ ς β σει της β λτιστης σχ σης ποι τητας - τιμ ς σ μφωνα με τα κριτ ρια επιλογ ς και
αν θεσης που περιγρ φονται στην παρο σα.
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.
Όλοι 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, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους
αντίθετους προς την προκήρυξη ή/και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία,
χαρακτηρίζονται ως μη αποδέκτες 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: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε., Εθνικής Αντιστάσεως 31-33,
Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 20200
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Υποβολή προσφορών μέχρι την Δευτέρα, 22/11/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της πρόσκλησης δίνονται από τον κ. Παπαβασιλείου Βασίλειο,
στο τηλέφωνο 27420 26016
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ύ

ό
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ύ

έ
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ά

ή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
Η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε., αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.
16408/29.01.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας ως Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων
ελιών και συγκεκριμένα για το προϊόν ελαιόλαδο (240 μέλη), θα υλοποιήσει το εγκεκριμένο με την
υπ’ αριθμ. 901/88181/04.08.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
διετές πρόγραμμα εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) περιόδου 2021 - 2022,
στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ., βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής,
όπως ισχύουν, για την διετία 2021 - 2022, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η
παρούσα πρόσκληση. Συγκεκριμ να, το φυσικ αντικε μενο (ενέργειες υλοποίησης βάσει των
δεικτών εισροών, εκροών και αποτελεσμάτων) και ο εγκεκριμ νος προ πολογισμ ς των ργων
(δραστηριοτήτων), έχουν ως εξ ς:
• Δραστηριότητα Βii με τίτλο «Πιλοτικ
ελαιοπαραγωγο ς της Ο.Ε.Φ.»

αν πτυξη και εφαρμογ

συστ ματος λ πανσης σε

Προ πολογισμ ς: 24.000,00 € (1ο έτος 12.000,00 € και 2ο έτος 12.000,00 €) - Ενέργειες
υλοποίησης: πρακτικ επ δειξη σε παραγωγο ς επιτ που στον αγρό (πιλοτική ομάδα
αποτελούμενη από 5 παραγωγούς μέλη της Ο.Π.), κατάρτιση πλάνου εκπαίδευσης/δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση παραγωγών, αναλύσεις εδάφους (5 ανά έτος), έκδοση
οδηγιών λίπανσης (5 ανά έτος), αξιολόγηση με ωσης εφαρμογ ς λιπασμ των λ γω ορθολογικ ς
χρ σης
• Δραστηριότητα Βiv με τίτλο «Αν πτυξη, εφαρμογ και πιστοπο ηση Συστ ματος
Ολοκληρωμ νης Διαχε ρισης σε ελαιοπαραγωγο ς της Ο.Ε.Φ. σ μφωνα με τα εθνικ πρ τυπα
AGRO 2 (2.1 & 2.2)» Προ πολογισμ ς: 69.120,00 € (1ο έτος 34.560,00 € και 2ο έτος 34.560,00 €) - Ενέργειες
υλοποίησης: ανάπτυξη και εφαρμογή Συστ ματος Ολοκληρωμ νης Διαχε ρισης σ μφωνα με τις
απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2.1 & 2.2, κατάρτιση πλάνου εκπαίδευσης/δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση παραγωγών, αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ και εδάφους,
εσωτερικές επιθεωρήσεις παραγωγών, ετήσια πιστοποίηση παραγωγών/έκδοση πιστοποιητικού,
αξιολόγηση επ ρκειας κατ ρτισης των παραγωγ ν
• Δραστηριότητα Γiii με τίτλο «Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους
παραγωγούς της ΟΕΦ»
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ύ

ό
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ϋ

ί
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έ

ύ

έ
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έ

ή
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Προ πολογισμ ς: 24.000,00 € (1ο έτος 12.000,00 € και 2ο έτος 12.000,00 €) - Ενέργειες
υλοποίησης: κατάρτιση πλάνου εκπαίδευσης/δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού/διανομή στους
παραγωγούς, εκπαίδευση παραγωγών, αξιολόγηση κατάρτισης παραγωγών
• Δραστηριότητα Ei με τίτλο «Αν πτυξη & εφαρμογ συστ ματος ιχνηλασιμ τητας σε επ πεδο
παραγωγο »
Προ πολογισμ ς: 10.000,00 € (1ο έτος 5.000,00 € και 2ο έτος 5.000,00 €) - Ενέργειες υλοποίησης:
κατάρτιση πλάνου εκπαίδευσης/δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού/διανομή στους παραγωγούς,
εκπαίδευση παραγωγών, ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμ τητας, συμπλήρωση τετραδίων
παραγωγών, συλλογ δεδομ νων σε επ πεδο παραγωγο και δι θεση στοιχε ων σε μον δες
παραγωγής
• Δραστηριότητα ΣΤi με τίτλο «Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.»
Προ πολογισμ ς: 6.000,00 € (1ο έτος 3.000,00 € και 2ο έτος 3.000,00 €) - Ενέργειες υλοποίησης:
επαγγελματική φωτογράφιση, ανανέωση ταυτότητας (εφαρμογή σε μέσα επικοινωνίας Ο.Ε.Φ.)
και σχεδιασμός εντύπου προβολής (ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)
• Δραστηριότητα ΣΤii με τίτλο «Προβολ και προ θηση των δρ σεων της Ο.Ε.Φ.»
Προ πολογισμ ς: 4.000,00 € (1ο έτος 2.000,00 € και 2ο έτος 2.000,00 €) - Ενέργειες υλοποίησης:
ανακατασκευή/σχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας προγράμματος εργασίας (παραγωγή
περιεχομένου και δομής ιστοσελίδας, σχεδιαστικά δεδομένα και αναρτήσεις, υπηρεσ α
newsle er)
Ανά περιγραφόμενο έργο, ο ανάδοχος θα παραδίδει εκθέσεις τεκμηρίωσης της υλοποίησης αυτού,
βάσει του παρακάτω χρονοδιαγράμματος:
1ο έτος - ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της δραστηριότητας έως 9 μήνες και
τελική έκθεση έως 12 μήνες,
2ο έτος - ενδιάμεση έκθεση τεκμηρίωσης της υλοποίησης της δραστηριότητας έως 18 μήνες και
τελική έκθεση έως 21 μήνες.
ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής).
ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρο σα πρ σκληση εκδ λωσης ενδιαφ ροντος σ μφωνα με τις απαιτ σεις της παραγράφου 4,
του άρθρου 12γ, της υπ’ αριθμ. 184/27855/29-01-2021 απ φασης του Υπουργού Αγροτικ ς
Αν πτυξης και Τροφ μων, πως ισχ ει, αναρτ θηκε στους δικτυακούς τόπους της Ο.Ε.Φ. (h ps://
makena.gr), του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (h ps://opekepe.gr/el/), καθώς και στον διαδικτυακό τόπο h ps://
www.agrocapital.gr/
ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά - Οικονομική
Προσφορά) που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί από την Διαχειριστική Επιτροπή (Δ.Ε.) της Ο.Ε.Φ.
Ειδικότερα η Δ.Ε. έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των
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προσφορών, της βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Δ.Ε. συντάσσει τα Πρακτικά της
αποφασίζοντας για την ανάθεση των έργων.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε
σύμπραξη ή σε κοινοπραξία. Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος
κοινοπραξίας, δεν επιτρέπεται όμως να συμμετέχει σε περισσότερες από μία αντίστοιχα. Σύμφωνα
με την παράγραφο 1.3, του άρθρου 12β, της υπ’ αριθμ. 184/27855/29-01-2021 Υ.Α., όπως ισχύει,
δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής εταίροι, μέλη ή μισθολογικά εξαρτώμενοι από την οργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Εργοδότη στη διεύθυνση
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε., Εθνικής Αντιστάσεως 31-33, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 20200, είτε
ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι και την Δευτέρα,
22/11/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά, εφόσον έχουν υποβληθεί τουλάχιστον δύο (2) προσφορές. Σύμφωνα με την
παράγραφο 4, του άρθρου 12γ, της υπ’ αριθμ. 184/27855/29-01-2021 Υ.Α., όπως ισχύει, αν δεν
υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά, τότε η Ο.Ε.Φ. θα παρατείνει το
διάστημα ισχύος της πρόσκλησης για δέκα (10) ημέρες.
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 ή την
12η μεσημβρινή της δέκατης ημέρας λήξεως ισχύος της πρόσκλησης σε περίπτωση παράτασης.
Κάθε υποβαλλόμενος φάκελος προσφοράς λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και μονογράφεται από
τα μέλη της Επιτροπής. Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα παραληφθούν μέχρι και την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 12γ, της
υπ’ αριθμ. 184/27855/29-01-2021 Υ.Α., όπως ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία και πριν την
επιλογή, η Ο.Ε.Φ. δημοσιεύει, στους δικτυακούς ιστότοπους που δημοσιεύθηκε και η πρόσκληση,
τις επωνυμίες των εταιρειών που απέστειλαν προσφορά.
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 και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού:
ΠΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 31-33, Κιάτο Κορινθίας
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 3, 3/11/2021
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς …/…/2021
«Έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ.
βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουν, για την διετία 2021 - 2022»
Παροχ υπηρεσιών υλοποίησης των δραστηριοτήτων Βii, Biv, Γiii, Ei, ΣΤi και ΣΤii
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται διακριτά σε υποφακέλους όλα
τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ήτοι (α) δικαιολογητικά συμμετοχής, (β) τεχνική προσφορά
και (γ) οικονομική προσφορά. 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 πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού:
• Υπεύθυνες δηλώσεις όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 12γ, της υπ’ αριθμ.
184/27855/29.01.2021 Υ.Α., όπως ισχύει, και παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
• Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, ήτοι κωδικοποιημένο καταστατικ της εταιρε ας ( πως ισχ ει,
με λες τις τυχ ν τροποποι σεις του), καθώς επίσης απ φαση του Διοικητικο Συμβουλ ου (ε ν
πρ κειται για Α.Ε.) του αντ στοιχου αρμοδ ου οργ νου διο κησης (ε ν πρ κειται για οποιονδ ποτε
λλο τ πο νομικο προσ που) μέσω του οποίου ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής
• Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία αποδεικνύεται με αντίγραφα ή αποσπάσματα
των ισολογισμών και των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων του νόμου 4308/2014 ή αντ γραφα
των ετησ ων εντ πων Ε3 και αντ γραφα της «Δ λωση Φορολογ ας Εισοδ ματος» των τριών (3)
προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, συναρτήσει της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο
εκπρόσωπο. Οι οικονομικο φορε ς απαιτε ται να διαθ τουν μ σο γενικ ετ σιο κ κλο εργασι ν για την
τελευτα α τριετ α (ημερολογιακ τη 2018, 2019, 2020) διπλάσιο απ το θροισμα του εγκεκριμ νου
προ πολογισμο , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των ργων της παρο σας πρόσκλησης για τα
οπο α υποβ λλουν προσφορ ς
• Υπε θυνη δ λωση του ν μιμου εκπροσ που της εταιρε ας ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν ε ναι
ετα ρος, μ λος μισθολογικ εξαρτ μενος απ την Οργ νωση Παραγωγών
• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Εναλλακτικά, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας ότι θα
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ύ

ή
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ί

έ
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ή

ί
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ό

ώ
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ά

ί
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προσκομίσει τις εν λόγω ενημερότητες σε ισχύ με την κατακύρωση του έργου και την υπογραφή της
σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία
προσφοράς, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στο άρθρο 2 της παρούσης,
καθώς επίσης και αποδεικτικά των κάτωθι:
• Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, η οποία προκύπτει με ένα ή περισσότερα
από τα παρακάτω: υποβολή καταλόγου των εργασιών, υποβολή καταλόγου των κυριότερων
υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη τριετία, αναφορά του τεχνικού
προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή/και των διευθυντικών στελεχών της
επιχείρησης
• Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης έργου - εργαλεία υποστήριξης που ενδεικτικά
αποδεικνύονται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: ομάδα έργου, υπεύθυνος έργου, μέλη
ομάδας έργου, μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών
ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να 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:
Α/Α

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(€)

Φ.Π.Α.
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ (€)

1
2
…
ΣΥΝΟΛΟ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει
από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης ισχύος της πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση του φακέλου, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την
οικονομική προσφορά, που θα υποβληθεί θα διενεργηθεί από την Δ.Ε. της Ο.Ε.Φ., η οποία έχει
οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. (βλέπε άρθρο 5 της παρούσης). 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 Δ.Ε. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
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1. Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής
2. Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση, βαθμολόγηση των προσφορών
3. 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 Δ.Ε, 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

•

προσφέρουν Οικονομική Προσφορά η οποία είναι μικρότερη του 90% του προϋπολογισμού
του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η αξιολόγηση των προσφορών (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ), καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων αποτυπώνονται σε
πρακτικό της Δ.Ε. το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στο Δ.Σ. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται
στους διαγωνιζόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1ο Στάδιο Αξιολόγησης: Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ελέγχεται η πληρότητα των επιμέρους δικαιολογητικών συμμετοχής. Διαγωνιζόμενοι που δεν
πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής αποκλείονται από την αξιολόγηση
περαιτέρω.
2ο Στάδιο Αξιολόγησης: Αξιολόγηση Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών
Η αξιολόγηση των στοιχείων των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών συνίσταται στη
βαθμολόγησή τους στη βάση επιμέρους Κριτηρίων Αξιολόγησης (Πίνακας 1), με τους αντίστοιχους
Συντελεστές Βαρύτητας, όπως παρουσιάζονται στο 3ο στάδιο αξιολόγησης. Προσφορά με γενικές
και ασαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα της πρόσκλησης θα αποκλείεται από την αξιολόγηση
περαιτέρω.
Πίνακας 1. Κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών
Α

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι

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

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

30

9

ΙΙ

ΙΙΙ

B

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
- Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού
σχεδιασμού για την υλοποίηση του 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
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ

30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

……… €

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών, παρουσιάζονται στον
ανωτέρω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τη μέγιστη βαθμολογία κάθε κριτηρίου σε
συνολικό άθροισμα 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται σε κλίμακα των
δέκα μονάδων ή βαθμό, ήτοι 0, 10, 20, 30, 40 κατά περίπτωση. Η βαθμολογία είναι 100 όταν
καλύπτονται στο μέγιστο όλοι οι όροι.
3ο Στάδιο Αξιολόγησης: Τελική Αξιολόγηση
Κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης, επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά εφαρμόζοντας τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ x 70%) + [(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) x 30%]
Επιλέγεται ως εξωτερικός συνεργάτης αυτός του οποίου η προσφορά συγκέντρωσε την υψηλότερη
βαθμολογία.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ο.Ε.Φ. κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για κάθε έργο σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό και συντάσσει σχέδιο σύμβασης
σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧVI της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α., όπως ισχύει (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης), το οποίο γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) προς έγκριση. Με την έγκριση της διαδικασίας
επιλογής από την Δ.Α.Ο.Κ. και εντός δεκαπέντε (15) ημερών γίνεται σύναψη της σύμβασης, η οποία
στη συνέχεια κοινοποιείται στην Δ.Α.Ο.Κ. σύμφωνα με την παράγραφο 8, του άρθρου 12γ, της υπ’
αριθμ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α., όπως ισχύει. Για την οριστική σύναψη της σύμβασης απαιτείται
από τον ανάδοχο η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό ίσο με το 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής του, χωρίς Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 12β, της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α., όπως
ισχύει (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσης), φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
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ΑΡΘΡΟ 13 - 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 14 - 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:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

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 ν µιµος εκπρ σωπος της εταιρε ας ……………………… δηλώνω ότι µ χρι
και την ηµεροµην α υποβολ ς της προσφορ ς για το ργο «Παροχ υπηρεσιών υλοποίησης των
δραστηριοτήτων Βii, Biv, Γiii, Ei, ΣΤi και ΣΤii» που αφορά στην πρόσκληση µε αριθµό …/…-…-… δεν
υπ ρχει εις β ρος µου της εταιρ ας την οπο α εκπροσωπ τελεσ δικη καταδικαστικ απ φαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
• Συµµετοχ σε εγκληµατικ οργ νωση
• Δωροδοκ α
• Απ τη
• Τροµοκρατικ εγκλ µατα εγκλ µατα συνδε µενα µε τροµοκρατικ ς δραστηρι τητες
• Νοµιµοπο ηση εσ δων απ παρ νοµες δραστηρι τητες χρηµατοδ τηση της τροµοκρατ ας
• Παιδικ εργασ α και λλες µορφ ς εµπορ ας ανθρ πων.
Ημερομηνία: …/…/20…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

έ

ό
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ή

ό
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ί

έ
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ί

ά
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(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:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

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 ν µιµος εκπρ σωπος της εταιρε ας ……………………… δηλώνω ότι µ χρι
και την ηµεροµην α υποβολ ς της προσφορ ς για το ργο «Παροχ υπηρεσιών υλοποίησης των
δραστηριοτήτων Βii, Biv, Γiii, Ei, ΣΤi και ΣΤii» που αφορά στην πρόσκληση µε αριθµό …/…-…-…, η εταιρ α
την οπο α εκπροσωπ :
• Δεν χει αθετ σει τις υποχρε σεις της σον αφορ την καταβολ φ ρων
εισφορ ν κοινωνικ ς
ασφ λισης (κ ριας και επικουρικ ς)
• Δεν χει εκδοθε εις β ρος της τελεσ δικη δικαστικ απ φαση αν κκλητη διοικητικ πρ ξη
• Δεν τελε υπ καθεστ ς πτ χευσης, ο τε βρ σκεται σε διαδικασ α εξυγ ανσης ειδικ ς εκκαθ ρισης
αναγκαστικ ς διαχε ρισης απ εκκαθαριστ
απ το δικαστ ριο ο τε χει υπαχθε σε διαδικασ α
πτωχευτικο συµβιβασµο
σε αναστολ επιχειρηµατικ ν δραστηριοτ των
• Δεν χει κριθε νοχος ψευδ ν δηλ σεων κατ την παροχ των πληροφορι ν που απαιτο νται για την
εξακρ βωση της απουσ ας των λ γων αποκλεισµο
την πλ ρωση των κριτηρ ων επιλογ ς κατ την
συµµετοχ της σε λλους διαγωνισµο ς
• Δεν χει συν ψει συµφων ες µε λλους οικονοµικο ς φορε ς στο πλα σιο της παρο σας διαδικασ ας για την
επιλογ Αναδ χου µε στ χο την στρ βλωση του ανταγωνισµο
• Δεν χει επιδε ξει επαναλαµβαν µενη πληµµ λεια κατ την εκτ λεση ουσι δους απα τησης στο πλα σιο
προηγο µενης σ µβασης που ε χε ως αποτ λεσµα την πρ ωρη καταγγελ α της, αποζηµι σεις
λλες
µοιες κυρ σεις
• Δεν έχει συµµετάσχει στην προετοιµασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράµµατος της ΟΕΦ.
Ημερομηνία: …/…/20…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ή

ή
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ί

ί
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έ

ή
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ά

ώ
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ή

ό
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Στην … σήμερα, …, ημέρα … οι κ τωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι:
α) αφ’ ενός η … με έδρα στ… …, Τ.Κ. … και με Α.Φ.Μ.: …, Δ.Ο.Υ.: … νομ μως εκπροσωπούμενη από τ… …, Πρ εδρο 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» (Ενιαίος κανονισμός 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. 282966/09.07.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Έγκριση του κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών &
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (Β΄1205)
την υπ’ αριθ. 184/27855/29.01.2021 Απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προγρ μματα
Εργασ ας Οργαν σεων Ελαιουργικ ν Φορ ων περι δου 2021-2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
την υπ’ αριθ. …. απόφαση αναγνώρισης της Ο.Ε.Φ. ως Ο.Π.
την υπ’ αριθ. …… Απ φαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων για την έγκριση του προγράμματος της
Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκε φάκελος για την αναγνώριση του …. 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 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ. στις …/…/20…,
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. (εφεξ ς 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 (εφεξ ς «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 που το 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 με την παρούσα έργο.
3.2.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του αφορούν τον τομέα … «…» 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 … έτος υλοποίησης του Εγκεκριμένου
Προγράμματος (Απρίλιος 2021 - Δεκέμβριος 2022).
Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
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ώ

ά
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…

3.4. 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 αχρεωστ τως 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.
3.5. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και παραδοτέα

Α/Α

Χρόνος υποβολής
(μήνες από την έναρξη
του προγράμματος)

Τίτλος Παραδοτέου

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 την ολοκλήρωση της σύμβασης
στις …/…/…
Άρθρο 5: Αμοιβή - Τρόπος και Χρόνος Καταβολής της Αμοιβής
5.1.
Ο προ πολογισμ ς στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των … ευρώ [€ …], πλέον Φ.Π.Α. 24%: …
ευρώ [€ …].
Ο Ανάδοχος θα εισπράξει την αμοιβή του τμηματικά ως κ τωθι:
ΔΟΣΕΙΣ
Α
Β
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

ΕΤΟΣ 1ο (01/04/21 - 31/03/22)
Φ.Π.Α. (€)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΤΟΣ 2ο (01/04/22 - 31/12/22)
ΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)
Φ.Π.Α. (€)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α
Β
ΣΥΝΟΛΟ
Στο ποσόν αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Αναδόχου, η μεταφορά,
η εκπαίδευση και ό,τι περιγράφεται στην προσφορά.
Τα ποσά θα κατατεθούν στον αριθμό λογαριασμού: … του Αναδόχου της .. ή/και με επιταγή.
Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος εκδίδει προς την Ο.Ε.Φ. τα εκ στοτε 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 εκ στοτε οφειλόμενο Φ.Π.Α. του/των παραστατικού/ ν και να
παρακρατεί και να αποδίδει τυχόν προβλεπόμενους φόρους και τέλη.

5.2.

Άρθρο 6 : Αναθεώρηση Τιμών
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Αναθεώρηση της παραπάνω οριζόμενης αξίας - τιμήματος - αμοιβής, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ή
συγχωρείται, είτε λ γω 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 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 αποδεχθε 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.
8.2.2.
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 μεγαλύτερης ετήσιας αμοιβής 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 εντ ς
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της έγγραφης ειδοποίησης του, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις
του, όπως απορρέουν από την παρούσα και ο ίδιος ο αιτών ή να αποδεχθε σιωπηρώς ή εγγράφως ή να
απορρίψει αυτές.

ό
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10.2.

Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία θεραπείας παρέλθει άπρακτη συνίσταται λόγος καταγγελίας της
Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Σύμβασης.

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 δικα ωμ 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 από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προ ποθ τει 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 της άμυνας 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:
I. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει γνώριζε και πριν την γνωστοποίησή τους.
II. τα οποία έχουν καταστεί κοινή γνώση με τρόπο διαφορετικό από την παράβαση του παρόντος Άρθρου.
III. 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 γνωστοποιεί ή
IV. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει απαιτείται να αποκαλύψει σε κυβερνητικές ή διοικητικές αρχές σύμφωνα
με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.
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 εντ ς 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 αναστολή πραγματοποίησής του για χρονικό
διάστημα που υπερβαίνει τους 3 μήνες.
• για οποιονδήποτε λόγο λύσης της σύμβασης μεταξύ της Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
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
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Η Ο.Ε.Φ. δεν δικαιούται να εκχωρήσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα δικαιώματα από τη Σύμβαση σε τρίτους χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου.
Άρθρο 15: Γνωστοποίηση
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν άμεσα και γραπτά το ένα 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 όπως προκύπτουν από την παρούσα.
Άρθρο 16: Εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ
Για όποιο θέμα δεν ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
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 συναποδοχ 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 του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Φ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΤΡΑΠΕΖΑ: …
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)
Προς: …
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: …
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: … €
(ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ, ΕΥΡΩ): … ευρώ
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …
Κύριοι,
Σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως του ποσού των … ΕΥΡΩ - (ολογράφως ΕΥΡΩ) υπέρ της εταιρείας … με έδρα στην
οδό …, Τ.Κ. …, … και με Α.Φ.Μ. … της Δ.Ο.Υ. …, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας που αντιστοιχεί
στο 10% επί του καθαρού ποσού της μεγαλύτερης ετήσιας αμοιβής μας για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης του έργου που αφορά τη δραστηριότητα … με τίτλο: «…» του εγκεκριμ νου προγρ μματος
εργασ ας της Ο.Ε.Φ. Ο.Π. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Α.Ε., με βάση τους Κανονισμούς (ΕΕ) 611/2014 και
615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, και την υπ’ αριθμ. 901/88181/04.08.2021 απόφαση έγκρισης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και έχουμε την υποχρέωση σε περίπτωση μερικής ή ολικής
κατάπτωσης της εγγύησης, να σας το καταβάλουμε ολόκληρο ή μέρος του, απροφάσιστα και χωρίς καμιά
αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη δήλωσή σας προς εμάς, χωρίς να ερευνήσουμε το
νόμιμο ή μη της απαίτησης.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγ ηση πως και κ θε υποχρ ωση που απορρ ει απ αυτ θα δι πεται απ τους Ελληνικο ς
ν μους, εν αρμ δια για επ λυση των τυχ ν διαφορ ν που προκ πτουν απ αυτ , θα ε ναι τα Δικαστ ρια
της Αθ νας.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή που αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία, ισχύει μέχρι την 31/12/2022.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και στα
Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζα μας. Σε περ πτωση εξα ρεσης της
τρ πεζας απ τα ανωτ ρω ρια, θα γ νεται αναφορ της σχετικ ς νομοθεσ ας.
Με τιμή,
ΤΡΑΠΕΖΑ …
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ί

ό

ί
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ό

ύ
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έ

ό
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