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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για τη διενέργεια δηµόσιου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχων / προµηθευτών δεξαµενών,
αντλιών και εξαρτηµάτων µεταφοράς ελαιολάδου, για τις ανάγκες ∆ράσης
της
∆.ί.

«∆ηµιουργία

σχήµατος Πιστοποίησης Ιχνηλασιµότητας ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς» του προγράµµατος
«Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων Οργανώσ εων Ελαιουργικών Φορέων υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους Τοµείς του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς, στο πλαίσιο του
Κανονισµού (ΕΚ) 867/2008».

1 ΓΕΝΙΚΑ
Η Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
επιλογή Αναδόχου/Προµηθευτή ή Αναδόχων/ Προµηθευτών (εφεξής καλουµένων ο Προµηθευτής),
που θα αναλάβει να προµηθεύσει µε ανοξείδωτες δεξαµενές, αντλίες και εξαρτήµατα µεταφοράς
ελαιόλαδου Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) µέλη της ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στο πλαίσιο
του προγράµµατος «Πρόγραµµα∆ραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων υπό την
αιγίδα της Ο.Ε.Φ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους Τοµείς του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς, στο
πλαίσιο του Κανονισµού (ΕΚ) 867/2008» (εφεξής καλούµενο Πρόγραµµα), σύµφωνα µε το
παρακάτω αναλυτικό τεύχος.
Η δράση χρηµατοδοτείται κατά 50% από Κοινοτικούς πόρους, κατά 25% από Εθνική Συµµετοχή και
κατά 25% από Ίδια Συµµετοχή. Η υλοποίηση
∆ράσης
της ελέγχεται από τις κατά τόπους
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους
συµµετέχοντες. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Προµηθειών της Ε.Ο.Π.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την
προκήρυξη η /και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως µη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Οι διαγωνιζόµενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα να αξιώσουν οποιαδήποτε αποζηµίωση από
την Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ σε περίπτωση αναβολής ή µαταίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή
απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς τους για οποιοδήποτε λόγο.

2 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
Πειραιώς 37-39, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα
Τηλ. 210 320 10400, fax. 210 32 15865, e-mail: emporia@eleourgiki.com
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Για τη διενέργεια του διαγωνισµού αρµόδια είναι η Επιτροπή Προµηθειών της ΕΟΠ

2.1

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, η οποία συνεργάζεται µε την Οµάδα Εργασίας για το συντονισµό-παρακολούθηση
του Προγράµµατος.
Για την επίβλεψη και το συντονισµό της υλοποίησης της δράσης αρµόδια είναι η Οµάδα

2.2

Εργασίας για το συντονισµό-παρακολούθηση του Προγράµµατος.

3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
■

Το εγκεκριµένο µε την Υ.Α. 286827/31.03.2009 πρόγραµµα και ειδικότερα η δράση υπ΄
αριθµ. ∆.ί.

«∆ηµιουργία

σχήµατος

Πιστοποίησης

Ιχνηλασιµότητας

ελαιόλαδου

και

επιτραπέζιας ελιάς»

4

■

Ο καν. (ΕΚ) 867/2008.

■

Η Κ.Υ.Α 266342/12.02.2009 και η Υ.Α.320856/04.08.2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

4.1

Γενικά

Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια δεξαµενών, αντλιών και εξαρτηµάτων µεταφοράς
ελαιόλαδου.
Η προµήθεια θα γίνει για τον εξοπλισµό της ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στα πλαίσια. της
∆ράσης ∆.ί.
«∆ηµιουργία σχήµατος Πιστοποίησης Ιχνηλασιµότητας ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς» του
προγράµµατος Κανονισµού (ΕΚ) 867/2008» που υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ. ΕΟΠ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.
4.2

Τεχνικές Προδιαγραφές

4.2.1

Τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού

α) ∆εξαµενές 10m

3

Κυλινδρικές Κάθετες ∆εξαµενές Ελαιόλαδου ελάχιστης χωρητικότητας 10 m που να διαθέτουν:
3

Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L (Low Carbonate) ∆ιαστάσεις :
3.00 m
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όριο διαµέτρου = 2.50 m όριο ύψους ποδιών = 0.40 m Εξαρτήµατα: - Ανθρωποθυρίδα οροφής
κυκλικής µορφής Φ 400 mm από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μούφα ανοξείδωτη µεγέθους 3/4" για την υποδοχή αισθητηρίου δείκτη στάθµης.
Θέση τοποθέτησης: πλησίον της ανθρωποθυρίδας οροφής,
- Ανθρωποθυρίδα παραπλεύρου επιφάνειας ελλειψοειδής 440 χ 310 mm από
ανοξείδωτο χάλυβα
- Θήκη ανοξείδωτη µε εσωτερική διάµετρο 6.5 mm, που να προεκτείνεται στο
εσωτερικό της δεξαµενής 0.5 m για την υποδοχή του αισθητηρίου δείκτη
θερµοκρασίας. Θέση τοποθέτησης απέναντι από την παράπλευρη ανθρωποθυρίδα
και στο ύψος της ανθρωποθυρίδας.
- ∆ειγµατολήπτη R 1/2" από ανοξείδωτο χάλυβα
- Βάνα µερικής εκκένωσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Βάνα ολικής εκκένωσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα
Ελάχιστα Πάχη ελασµάτων : Πυθµένας : 2.50 mm κωνικός
Οροφής : 2.00 mm κωνική Κυλίνδρου : 2.00 mm β)
∆εξαµενές 20_m

3

Κυλινδρικές Κάθετες ∆εξαµενές Ελαιόλαδου ελάχιστης χωρητικότητας 20 m που να διαθέτουν:
3

Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304L ((Low Carbonate) ∆ιαστάσεις :

όριο ύψους =

3.00 m
όριο διαµέτρου = 3.00 m
όριο ύψους ποδιών = 0.70 m Εξαρτήµατα: - Ανθρωποθυρίδα οροφής κυκλικής
µορφής Φ 400 mm από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μούφα ανοξείδωτη µεγέθους 3/4" για την υποδοχή αισθητηρίου δείκτη στάθµης.
Θέση τοποθέτησης: πλησίον της ανθρωποθυρίδας οροφής,
- Ανθρωποθυρίδα παραπλεύρου επιφάνειας ελλειψοειδής 440 χ 310 mm από
ανοξείδωτο χάλυβα
- Θήκη ανοξείδωτη µε εσωτερική διάµετρο 6.5 mm, που να προεκτείνεται στο
εσωτερικό της δεξαµενής 0.5 m για την υποδοχή του αισθητηρίου δείκτη
θερµοκρασίας. Θέση τοποθέτησης απέναντι από την παράπλευρη ανθρωποθυρίδα
και στο ύψος της ανθρωποθυρίδας.
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- ∆ειγµατολήπτη R 1/2" από ανοξείδωτο χάλυβα
- Βάνα µερικής εκκένωσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Βάνα ολικής εκκένωσης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστα Πάχη
ελασµάτων : Πυθµένας : 2.50 mm κωνικός
Οροφής : 2.00 mm κωνική
Κυλίνδρου : 2.00 mm
γ) Αντλίες
Αργόστροφες monopump ή άλλου τύπου κατάλληλες για µεταφορά ελαιόλαδου, από ανοξείδωτο
3
χάλυβα, µε δυνατότητα παροχής 15 m /h, σε µανοµετρικό ύψος 10 m.
δ) Ελαστικές σωληνώσεις κατάλληλες για µεταφορά ελαιόλαδου διαµέτρου 2".
ε) Ανοξείδωτες σωληνώσεις για µεταφορά ελαιόλαδου διαµέτρου 2".
4.2.2

Επεξεργασίες

Η συγκόλληση ελασµάτων και εξαρτηµάτων στις δεξαµενές θα πρέπει να έχει γίνει µε την µέθοδο
TIG (αυτογενής σύντηξη µε προσθήκη υλικού από το ίδιο µέταλλο, µε παρουσία ατµόσφαιρας
αδρανούς αερίου).
Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των δεξαµενών να είναι επεξεργασµένες ώστε να
επιτυγχάνεται µορφή καθρέπτη.
Οι συγκολλήσεις να είναι καθαρισµένες, λειασµένες και γυαλισµένες, επιτρέποντας τον τέλειο
καθαρισµό της δεξαµενής και εξασφαλίζοντας την υγιεινή προστασία του προϊόντος.
4.2.3

Ποσότητα

Η ζητούµενη ποσότητα ανά είδος εξοπλισµού έχει ως εξής:
Εξοπλισμός

Μ.Μ.

ΣΥΝΟΛΟ

Δεξαμενές 10m3 (τμχ)

Τμχ

18

Δεξαμενές 20m (τμχ)

Τμχ

6

Αντλίες (τμχ)

Τμχ

6

Ελαστικές σωληνώσεις μεταφοράς (m)

m

50

Ανοξείδωτες σωληνώσεις μεταφοράς (m)

m

100

3
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5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας ανέρχεται σε €163.560 (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).

6
6.1

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Χρονοδιάγραµµα

Η υλοποίηση της προμήθειας θα πρέπει να αρχίσει άµεσα µε την υπογραφή της σύµβασης. Η
παράδοση των ανοξείδωτων δεξαμενών, αντλιών και εξαρτημάτων µμεταφοράς ελαιόλαδου στις
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, καθώς και η εγκατάσταση αυτών στα αντίστοιχα ελαιοτριβεία,
η

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 31 Ιανουαρίου 2010.Η παράδοση όμως των 18
δεξαμενών των 10m3 και τουλάχιστον 4 δεξαμενών των 20m3 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι
η

την 14 Οκτωβρίου 2009.
6.2

Τόπος Εγκατάστασης- Παράδοσης

Οι ανοξείδωτες δεξαµενές, αντλίες και εξαρτήματα µμεταφοράς ελαιολάδου θα παραδοθούν
εγκατεστημένα και σε κατάσταση “έτοιµα προς λειτουργία” στα ελαιοτριβεία στην ΕΑΣ Ηρακλείου.
Η παράδοση και εγκατάσταση των ανοξείδωτων δεξαµενών, αντλιών και εξαρτηµάτων θα γίνει είτε
τµηµατικά είτε ολοκληρωµένη, αναλόγως της ποσότητας µετά από συνεννόηση µε την Οµάδα
Εργασίας για το συντονισµό-παρακολούθηση του Προγράµµατος. Οι δεξαµενές, αντλίες και τα
εξαρτήµατα µεταφοράς θα εγκατασταθούν στις θέσεις τους µε ευθύνη των αντίστοιχων
Προµηθευτών / Αναδόχων σε κατάσταση “έτοιµα προς λειτουργία”.
Οι ανοξείδωτες δεξαµενές, αντλίες και σωληνώσεις πρέπει να είναι συσκευασµένες κατάλληλα για
την ασφαλή µεταφορά τους µέχρι τον τόπο τελικού προορισµού τους.
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Η µεταφορά και η ασφάλιση τους θα γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου.
6.3

Έλεγχος - Παραλαβή και Πληρωµή

Η εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων του Προµηθευτή/Αναδόχου βρίσκεται υπό την
παρακολούθηση, το συντονισµό και τον έλεγχο της Οµάδας Εργασίας για το συντονισµόπαρακολούθηση του Προγράµµατος και των συνεργαζόµενων εταιρειών διαχείρισης, ενώ
παράλληλα όλοι οι παραπάνω συντελεστές λειτουργούν µέσα στο κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο
του ΟΠΕΚΕΠΕ, των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παραλαβή των ανοξείδωτων δεξαµενών, αντλιών και εξαρτηµάτων µεταφοράς ελαιόλαδου µέχρι
την τελική ολοκλήρωση, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:
Ο Ανάδοχος τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν από κάθε παράδοση ενηµερώνει εγγράφως την Οµάδα
Εργασίας για το συντονισµό-παρακολούθηση του Προγράµµατος, η οποία µεριµνά για την
προσωρινή παραλαβή από την αντίστοιχη ΕΑΣ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ανοξείδωτων δεξαµενών, αντλιών και εξαρτηµάτων µεταφοράς ελαιόλαδου, και η σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου γίνεται εντός 10 εργάσιµων ηµερών µετά την ολοκληρωµένη παράδοσή
τους.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ελάττωµα των δεξαµενών, αντλιών ή εξαρτηµάτων µεταφοράς
ελαιόλαδου που θα διαπιστωθεί στο στάδιο της ποιοτικής παραλαβής και στο στάδιο της
εγκατάστασης “έτοιµα προς λειτουργία”, καθώς και για κάθε έλλειψη ή παράλειψη των
συµφωνηθέντων προδιαγραφών.
Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθούν ελαττωµατικές δεξαµενές, αντλίες ή εξαρτήµατα
µεταφοράς ελαιόλαδου, ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη και την υποχρέωση απέναντι στην
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ χωρίς κανένα αντάλλαγµα και µε έξοδά του να τις αντικαταστήσει µε άλλες
καινούργιες εντός 10 ηµερών.
Ειδικότερα η Οµάδα Συντονισµού και
∆ιοίκησης του Προγράµµατος έχει το δικαίωµα να ελέγξει
µέσω αναγνωρισµένου Κρατικού εργαστηρίου την ποιότητα των παραδοθέντων ανοξείδωτων
δεξαµενών, αντλιών και εξαρτηµάτων µεταφοράς ελαιόλαδου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η
πρώτη ύλη η οποία χρησιµοποιήθηκε είναι διαφορετική και κατώτερη της συµφωνηθείσας, τότε ο
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και υπόκειται
στις λοιπές συµβατικές κυρώσεις.
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Η πληρωµή θα γίνει µε την προσκόµιση του σχετικού τιµολογίου και µετά την σύνταξη του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το σύνολο της συµφωνηθείσας ποσότητας, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από το κανονιστικό πλαίσιο του προγράµµατος.

7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Χρόνος και Τόπος Υποβολής των Προσφορών

7.1

Το τεύχος της παρούσας προκήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από τα γραφεία της ΕΟΠ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ (Πειραιώς 37-39 Αθήνα, 3

ος

όροφος, αρµόδιος για τις πληροφορίες κος Ξεζωνάκης

Χάρης , τηλ. 210 3358304), µέχρι και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 10:30π.μ.).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο 6ο όροφο των γραφείων της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, Πειραιώς
37-39, 105 53 Αθήνα, είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 10:30π.μ..
Σε κάθε υποβαλλόµενο φάκελο προσφοράς δίδεται αριθµός πρωτοκόλλου. Ισχύουσες είναι οι
προσφορές που θα παραληφθούν µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής.
Εκπρόθεσµες προσφορές δεν παραλαµβάνονται, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για µια
εβδοµάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχουν το δικαίωµα να τις παραλάβουν.
Κάθε προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος:
■

Φέρει την επωνυµία και τα στοιχεία του προσφέροντος.

■

Αναγράφει τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον τίτλο του διαγωνισµού.

■

∆εν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.

7.2

Περιεχόµενα της Προσφοράς

Κάθε προσφορά περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής:
7.2.1

Αίτηση Συµµετοχής

Αίτηση συµµετοχής του προσφέροντος στο διαγωνισµό, υπογεγραµµένη από το νόµιµο
εκπρόσωπό, µε την οποία ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωµα να ζητήσει οποιασδήποτε φύσης
ευθύνες ή να αξιώσει αποζηµίωση από την διενεργούσα το διαγωνισµό αρχή σε περίπτωση
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αναβολής ή µαταίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς
για οποιοδήποτε λόγο.
7.2.2

Υποφάκελος Α΄: ∆ικαιολογητικά

α. Καταστατικό της επιχείρησης. Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής περί της έναρξης εργασιών της
επιχείρησης και αντίγραφα των ισολογισµών των δυο τελευταίων ετών.
β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι η προσφέρουσα επιχείρηση
δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
γ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος
ως προς την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
ε. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος (σε περίπτωση
Εταιρείας αφορά το νόµιµο εκπρόσωπο) δεν έχει αµετάκλητα καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
στ. Πιστοποιητικά Συστήµατα
∆ιασφάλισης Ποιότητας

ISO 9001, από Φορέα Πιστοποίησης

διαπιστευµένο στο Εθνικό Σύστηµα∆ιαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥ∆) ή άλλο Ευρωπαϊκό φορέα
∆ιαπίστευσης, αναγνωρισµένο από τον European Accreditation.
ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης,
ότι η προσφορά που υποβάλλει είναι σύµφωνη µε αυτούς και τους οποίους όρους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα και ότι όλα τα στοιχεία της προσφοράς είναι ακριβή και αληθή.
η. Εγγύηση συµµετοχής, όπως αυτή περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο.
Τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά τα αναφερόµενα παραπάνω από (β) έως και (στ) µπορούν να
αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε την οποία ο διαγωνιζόµενος δηλώνει
ότι θέτει οιαδήποτε από αυτά στη διάθεση της επιτροπής του διαγωνισµού εντός 5 εργασίµων
ηµερών από την ηµέρα που θα ζητηθούν. Σε περίπτωση που δεν τα προσκοµίσει πλήρως και
εγκαίρως τότε αποκλείεται από το διαγωνισµό.
7.2.3

Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Προσφορά

Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιλαµβάνει τις παρακάτω δύο ενότητες:
η

1 : ενότητα: Χαρακτηριστικά και τεκµηρίωση της εµπειρίας του προσφέροντος.
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Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία του προσφέροντος και
τουλάχιστον τα εξής:
Α) Επωνυµία, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, e-mail, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα του νόµιµου
εκπροσώπου , ή /και του υπεύθυνου για την προσφορά.
Β) Νοµική µορφή, ιστορικό, οικονοµικά µεγέθη, δύο τουλάχιστον πρόσφατους ισολογισµούς, ΑΦΜ,
∆.Ο.Υ.
Γ) Σύντοµη περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του προσφέροντος µε αναφορά σε
προµήθειες συναφείς µε την παρούσα προκήρυξη.
η

2 ενότητα: Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφεροµένων ανοξείδωτων δεξαµενών, αντλιών και
εξαρτηµάτων µεταφοράς ελαιόλαδου.
Αναλυτική περιγραφή της πρώτης ύλης (προέλευση και τύπος), βάρους, χωρητικότητας, σχήµατος,
διαστάσεων, ανθεκτικότητας και άλλων χαρακτηριστικών τους.
7.2.4 Υποφάκελος Γ’: Οικονοµική Προσφορά
■ Η Οικονοµική προσφορά αναφέρει ολογράφως και αριθµητικά: την ανά τεµάχιο και τιµή
προσφοράς για ανοξείδωτες δεξαµενές, αντλίες και εξαρτήµατα µεταφοράς ελαιόλαδου
χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ.
■ Στις παραπάνω τιµές και ποσότητες θα πρέπει να περιλαµβάνεται και το κόστος της
µεταφοράς και παράδοσης των ανοξείδωτων δεξαµενών, αντλιών και εξαρτηµάτων
µεταφοράς ελαιόλαδου στην έδρα της ΕΑΣ.
■ Όλες οι παραπάνω τιµές εκφράζονται σε Ευρώ και είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του
έργου.
■
7.3

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εγγύηση Συµµετοχής

Κάθε προσφορά συµµετεχόντων στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε την ποινή
αποκλεισµού, να συνοδεύεται από εγγύηση 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται προς την Ε.Ο.Π.
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, και να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αυτό το δικαίωµα.
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7.3.1

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο (2) µηνών µετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ή να αναφέρεται ότι ισχύει µέχρι την επιστροφή της ή ότι είναι
αορίστου διάρκειας.
Η εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα εξής:
Την ηµεροµηνία έκδοσης
Τον εκδότη
Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται
Τον αριθµό της εγγύησης
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση που προσφέροντος υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
Την ηµεροµηνία του διαγωνισµού
Τον τίτλο της διακήρυξης του έργου
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα. Ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
Ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης, εντός τριών (3) ηµερών από την απλή εγγραφή ειδοποίηση.
7.3.2

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ’ αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά

την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία της υπογραφής της σύµβασης. Στους λοιπούς διαγωνιζόµενους επιστρέφονται
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης και υπογραφής
της σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει
εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή
Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα άλλη υποχρέωση του που απορρέει από τον
διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της
Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.
7.4

Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) µήνες, προθεσµία που
αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού.
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Δικαίωµα Συµµετοχής

7.5

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν µόνιµα και νόµιµα στην
Ελλάδα, έχουν αντικείµενο συναφές µε του διαγωνισµού και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις
που περιγράφονται στη παρούσα προκήρυξη.
8

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2009, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στον
6ο όροφο των γραφείων της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, Πειραιώς 37-39, 105 53 - Αθήνα.
8.1.1

Κατά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Αριθµούνται κατά σειρά κατάθεσης τους και στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι Υποφάκελοι Α΄(∆ικαιολογητικά) εξετάζεται η πληρότητα εκάστου εξ αυτών και +
μονογράφονται από την Επιτροπή Προµηθειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ως προς τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, τότε η σχετική προσφορά αποκλείεται του διαγωνισµού και της
περαιτέρω διαδικασίας.
Οι παρευρισκόµενοι εκπρόσωποι των προσφερόντων έχουν δικαίωµα να εξετάσουν το
περιεχόµενο των υποφακέλων.
Με ανάλογη διαδικασία αποσφραγίζονται και οι Υποφάκελοι Β΄ (Τεχνική Προσφορά), για όσες
προσφορές επιβεβαιώθηκε η πληρότητα των ∆ικαιολογητικών και εξετάζεται η πληρότητα τους.
Με ανάλογη διαδικασία αποσφραγίζονται και οι υποφάκελοι Γ (οικονοµική προσφορά) και
εξετάζεται η πληρότητα τους.
Η Επιτροπή Προµηθειών συντάσσει πρακτικό της διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Εφόσον ο διαγωνισµός διενεργείται κατά το σύστηµα των σφραγισµένων προσφορών, δεν
επιτρέπεται η προφορική συνέχισή του, ούτε η υποβολή αντιπροσφορών σε καμιά φάση του
διαγωνισµού.
Όσες προσφορές κρίθηκαν έγκυρες ως προς όλα τα επί µέρους στοιχεία τους, αξιολογούνται από
την επιτροπή Προµηθειών, σύµφωνα µε τα ειδικότερα κριτήρια.
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9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1

Σύστηµα Βαθµολόγησης

Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στην πλέον συµφέρουσα προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη
συσχέτιση της βαθµολογίας των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων
οικονοµικών προσφορών. Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει µε βάση την τελική βαθµολόγηση
εκάστης, που θα προκύψει από την εφαρµογή του τύπου.:
30 Ti 70Emin
Βι = ------- + ---------Tmax
Εί
Όπου :
Η αρίθµηση κάθε προσφοράς

i:= 1,2 :

Β,: Η συνολική βαθµολογία της προσφοράς i
Τ,:
Tmax:

Η συνολική βαθµολογία των τεχνικών κριτηρίων της προσφοράς i.
Η µέγιστη συνολική βαθµολογία των τεχνικών κριτηρίων που πέτυχε µία από τις
προσφορές

Ε,: Η τιµή της οικονοµικής προσφοράς i.
Emin:

Η οικονοµική προσφορά µε την ελάχιστη τιµή

30:

Ο δείκτης βαρύτητας των τεχνικών κριτηρίων του διαγωνισµού

70:

Ο δείκτης βαρύτητας των οικονοµικών κριτηρίων του διαγωνισµού

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας εκάστου, έχουν ως ακολούθως:
Κριτήρια Αξιολόγησης προσφερόντων και τεχνικής προσφοράς

Συντελεστής Βαρύτητας

1. Συνολική εικόνα, οικονοµικά µεγέθη, υποδοµή

5

2. Εµπειρία, ιδίως σε συναφείς προµήθειες

20

3. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιότητα και καταλληλότητα του εξοπλισµού

75

Σύνολο

100

Για κάθε επιµέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθµολογείται από 0 ως 10 ως εξής:
0

Απαράδεκτη ή εντελώς ακατάλληλη

1-4

Ελλιπής ή µη επαρκώς αιτιολογηµένη

5-8

Ικανοποιητική

9

Εξαίρετη

10

Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιµες δυνατότητες.
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Σε Προσφορά που θα λάβει βαθμό σε κάποιο από τα ανωτέρω κριτήρια μικρότερη του 5 θα
αποκλείεται αυτοδίκαια της περεταίρω διαδικασίας .
Σε περίπτωση επανάληψης ακυρωθέντος διαγωνισµού, τότε από εταιρείες που είχαν συµµετάσχει
και στον προηγούµενο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές µε τιµή κατώτερη
του 85% της προηγούµενης και για ισοδύναµη τεχνική προσφορά.
9.2

Κατακύρωση

Η προσφορά που πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία Β, κατακυρώνεται ως η πλέον
συµφέρουσα. Ο υπολογισµός του Β, γίνεται µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προµηθειών κρίνει τις προσφορές ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές,
τότε έχει το δικαίωµα να επαναλάβει το διαγωνισµό µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους,
χωρίς να προκύπτουν από τις ενέργειες της αυτές δικαιώµατα ή αξιώσεις για τους συµµετέχοντες
στο διαγωνισµό.

10 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) στην οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισµός ή µέρος του είναι
υποχρεωµένη να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της ανακοίνωσης
κατακύρωσης, να υπογράψει την σχετική σύµβαση ανάθεσης. Αν παρέλθει η προθεσµία άπρακτη
χωρίς η επιχείρηση να προσέλθει για να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής στην οποία είχε καταθέσει.
Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου για την παραπάνω αιτία, η Επιτροπή Προµηθειών µπορεί να
αποφασίσει, αντί της επανάληψης του διαγωνισµού, την επιλογή της αµέσως επόµενης, η οποία
είχε συγκεντρώσει την δεύτερη υψηλότερη συνολική βαθµολογία και σε περίπτωση άρνησής της,
την απευθείας ανάθεση.
Η επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) στην οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισµός ή µέρος του είναι
υποχρεωµένη το αργότερο µέχρι την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, η οποία αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και να είναι αορίστου διαρκείας. Η επιστροφή της γίνεται από την
Σελ. 16 από 16

ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ – Τεύχος Προκήρυξης

Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 7.3.1 της παρούσας.
Οι όροι της σύµβασης δεν µπορεί να διαφέρουν από τους όρους της παρούσας προκήρυξης, από
το πλαίσιο αναφοράς της σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και από τα στοιχεία της τεχνικής και της
οικονοµικής προσφοράς βάσει των οποίων κατακυρώθηκε.
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τη σύµβαση ή
µέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς προηγούµενη
γραπτή συναίνεση του άλλου µέρους.

11 ΈΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα έξοδα δηµοσίευσης και κοινοποίησης της παρούσας διακήρυξης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

12 ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω από τους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση
της σύµβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στη αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών
∆ι

καστηρίων

(Αθηνών).
Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις της
Συνεταιριστικής Νομοθεσίας.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ
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