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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Διενέργεια κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου / 

προμηθευτή Συσκευών Μέτρησης Ελαιοπεριεκτικότητας, για τις ανάγκες της 

Δράσης Γ.i.v1 «Προσδιορισμός του Κατάλληλου Χρόνου Συγκομιδής των 

Ελαιοποιήσιμων Ελιών» στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα 

Δραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων υπό την αιγίδα της 

Ο.Ε.Φ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους τομείς του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς 

στο πλαίσιο του  Καν. (ΕΚ) 867/2008»  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Οργανώσεων 

Ελαιουργικών Φορέων υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ στους τομείς 

του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς στο πλαίσιο του  Καν. (ΕΚ) 

867/2008» (εφεξής καλούμενο Πρόγραμμα),  

η Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ  προκηρύσσει κλειστό μειοδοτικό διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή Προμηθευτή (εφεξής καλούμενου ο 

Προμηθευτής), που θα αναλάβει να προμηθεύσει με δύο(2) συσκευές 

προσδιορισμού της ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιοκάρπου την ΕΑΣ 

Ηρακλείου, μέλος και φορέα υλοποίησης του προγράμματος. 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον πάγιο εξοπλισμό της δράσης ανέρχεται 

σε 80.000 €.  

 

Ο πάγιος αυτός εξοπλισμός χρηματοδοτείται κατά 100% από Κοινοτικούς 

πόρους. Ελέγχεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις 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 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
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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 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 10 400, fax. 210 32 15 865, e-mail: euprg@eleourgiki.com 

 

2.1 Για τη διενέργεια του διαγωνισμού αρμόδια είναι η Επιτροπή Προμηθειών 

της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, η οποία συνεργάζεται με την Ομάδα  Eργασίας για το 

συντονισμό-παρακολούθηση του Προγράμματος. 

2.2 Για την επίβλεψη και το συντονισμό της υλοποίησης της δράσης αρμόδια 

είναι η Ομάδα Eργασίας για το συντονισμό-παρακολούθηση του 

Προγράμματος 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε  €80.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 

 

4. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Ο καν(ΕΚ) 867/2008  

Η αριθμ. 266342/12.02.09 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των 

κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όσον 
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αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη 

χρηματοδότησή τους» 

Η  αριθμ. 286787/13.03.09 Απόφαση έγκρισης της Ελαιουργικής  ως Ο.Ε.Φ 

Η  αριθμ. 286827/31.03.09 Απόφαση έγκρισης του προγράμματος εργασίας της 

Ο.Ε.Φ  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  

Η αριθμ. 320856/4.08.09 ΥΑ « λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 266342/12.02.09 

ΚΥΑ  

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του 

Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών 

φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους» 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

5.1 Γενικά  

 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια  δύων (2) συσκευών προσδιορισμού 

της ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιοκάρπου. Κάθε συσκευή θα φέρει 

επικολλημένη ένδειξη με ανεξίτηλα γράμματα την επωνυμία του παραλήπτη  

και την αναγραφή: ««Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε. – Καν. (ΕΚ) 

2080/2005 – δράση Γ.iv.1  του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθμ. 

260268/30.3.2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας 

Προκήρυξης που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτή. 

 

5. 2.Παραδοτέα - Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Α) Ως παραδοτέα του έργου είναι οι ως άνω δύο(2) συσκευές και ο 

συνοδεύων αυτές εξοπλισμός. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με την § 13 

παρακάτω.  
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Β) Η ασφαλής μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών και του εξοπλισμού 

αυτών στην Ο.Π. Ηρακλείου έτοιμες και κατάλληλες προς χρήση και θέση σε 

άριστη λειτουργία. 

 

Γ) Η εκπαίδευση στη χρήσης του παρεχομένου εξοπλισμού των υπευθύνων 

που θα ορίσει η  Ο.Π.Ηρακλείου. 

 

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Η υλοποίηση της προμήθειας των συσκευών και του άρτιου εξοπλισμού τους 

θα πρέπει να αρχίσει άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης. Η πρόοδος θα 

πρέπει να είναι συνεχής. Η παράδοση του πάγιου εξοπλισμού στις Οργανώσεις 

Παραγωγών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  το αργότερο την 5η 

Οκτωβρίου2009. 

 

7.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

  

Η παράδοση των συσκευών και του συνοδεύοντος αυτές εξοπλισμού μετά από 

συνεννόηση με την Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό-παρακολούθηση του 

Προγράμματος του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008 θα γίνει στα ελαιοτριβεία της 

ΕΑΣ Ηρακλείου  Βιάννου και Αρχάνων μέχρι την 5η Οκτωβρίου2009. 

 

Η μεταφορά και η ασφάλιση τους θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 

του  Προμηθευτή.  

 

8.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν μόνιμα 

και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν αντικείμενο συναφές με του διαγωνισμού και 

πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που περιγράφονται στη παρούσα 

προκήρυξη.  

 



 6 

 

 

9.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

9.1 Το τεύχος της παρούσας προκήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους 

από τα γραφεία της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ (3ος όροφος, αρμόδια για τις 

πληροφορίες κος Χάρης Ξεζωνάκης, τηλ. 210 3358319), μέχρι και την 

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009, και ώρα 11:00).  

9.2. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο 6ο όροφο των γραφείων της 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, Πειραιώς 37-39, 105 53 Αθήνα, είτε ιδιοχείρως, με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής την 22 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 11:00.  

       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.  

 

9.3. 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. 

− Δεν είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη.  

 

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

Κάθε προσφορά περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:  

 

10.1 Αίτηση συμμετοχής του προσφέροντος στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη 

από το νόμιμο εκπρόσωπό του, 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.  

 

10.2. Υποφάκελος Α΄: Δικαιολογητικά  

 

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. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 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.  

ζ.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει 

οιασδήποτε μορφής εταιρική σχέση με το αναθέτον πρόσωπο ή και τις 

Ο.Π. υλοποίησης ή/και τις εταιρείες συμβούλων του προγράμματος. 

η. Εγγύηση συμμετοχής, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο  11.  

.  
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Σε περίπτωση  που δεν τα προσκομίσει πλήρως τα παραπάνω αναφερόμενα 

έγγραφα και τα πιστοποιητικά  τότε αποκλείεται από το διαγωνισμό.  

 

10.3. Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Προσφορά  

 

Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο ενότητες:  

 

1η: ενότητα: Χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση της εμπειρίας του 

προσφέροντος.  

 

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, Δ.Ο.Υ.  

γ) Σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

προσφέροντος με αναφορά σε προμήθειες συναφείς με την παρούσα 

προκήρυξη.  

 

2η ενότητα: Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

Α.  Reference List (Εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη Συσκευές 

Mέτρησης Ελαιοπεριεκτικότητας) 

 

Β.  Αναλυτική περιγραφή  των προσφερόμενων συσκευών. Όπως αναφέρθηκε 

και στην παράγραφο 5.2 ο προσφέρων έχει το δικαίωμα να διαφοροποιηθεί 

από τις λεπτομέρειες των προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στο 

Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης, αλλά κατά τρόπο τεκμηριωμένο. 
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Γ.  Αναλυτική περιγραφή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης του 

υπεύθυνου χημικού της κάθε Ο.Π. στη χρήση των οργάνων. 

 

Δ.  Αναλυτική περιγραφή της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης μετά την 

εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας των συσκευών καθώς και όποιων άλλων 

συνοδευτικών υπηρεσιών. 

 

 

10.4. Υποφάκελος Γ’:  Οικονομική Προσφορά.  

 

Α. Η Οικονομική προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναλυτική ανά 

τεμάχιο και οργάνωση παραγωγών. 

Β. Στις παραπάνω τιμές θα πρέπει ο προσφέρων να έχει συμπεριλάβει και το 

κόστος της μεταφοράς και παράδοσης των  οργάνων (εξοπλισμού) στις έδρες 

των Οργανώσεων Παραγωγών, όπως επίσης και το κόστος εκπαίδευσης του 

υπεύθυνου χημικού του κάθε εργαστηρίου και το κόστος της ένδειξης, όπως 

αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.  

Δ. Όλες οι παραπάνω τιμές  εκφράζονται σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, 

χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ και είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια του έργου, 

όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 6. 

 

11.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

11.1 Κάθε προσφορά συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και 

με την ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση 5% επί του 

ανώτατου προϋπολογισμού της προσφοράς, μη συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ απευθυνόμενη προς την ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, και να έχει 

εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που να 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία  αυτό το δικαίωμα.  
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11.2 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 αόριστης διάρκειας.  

 

11.3  Η εγγύηση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα.  

•   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.  

 

11.4 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ’ αυτόν που κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισμός μετρά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της 

υπογραφής της σύμβασης. Στους λοιπούς διαγωνιζόμενους 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας κατακύρωσης και υπογραφής της σύμβασης.  

 

11.5 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 
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Εκτέλεσης (βλ. παράγραφο 14) ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα άλλη 

υποχρέωση του που απορρέει από τον διαγωνισμό, κηρύσσεται 

έκπτωτος οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.  

       Σε περίπτωση συμμετοχής Ένωσης Εταιρειών  τότε τα ανωτέρω ισχύουν 

επί ποινή αποκλεισμού για κάθε μέλος της Ένωσης ξεχωριστά. 

 

 

12. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

12.1 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 στον 6ο όροφο των γραφείων της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, 

Πειραιώς 37-39, 105 53 - Αθήνα.  

 

11.2 Κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα ακολουθηθεί η παρακάτω 

διαδικασία:  

1ον Αριθμούνται κατά σειρά κατάθεσης τους και στη συνέχεια 

αποσφραγίζονται οι Υποφάκελοι Α΄- Δικαιολογητικά εξετάζεται η 

πληρότητα εκάστου εξ αυτών και μονογράφονται από την Επιτροπή 

Προμηθειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ως προς τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 

10.2 ή / και την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 11, τότε η 

σχετική προσφορά αποκλείεται του διαγωνισμού και της περαιτέρω 

διαδικασίας.  

 

Οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των προσφερόντων έχουν δικαίωμα να 

εξετάσουν το περιεχόμενο των υποφακέλων.  

 

2ον Με ανάλογη διαδικασία ως παραπάνω, αποσφραγίζονται και οι 

υποφάκελοι Β΄- Τεχνική Προσφορά, όσων προσφορών διαπιστώθηκε η 

πληρότητα των Δικαιολογητικών, εξετάζεται η πληρότητα εκάστου 

σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 10.2.  
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3ον Με ανάλογη διαδικασία αποσφραγίζονται και οι υποφάκελοι Γ΄- 

οικονομική προσφορά και εξετάζεται η πληρότητα εκάστου σύμφωνα 

με την παραπάνω παράγραφο 10.4.  

 

12.3 Η Επιτροπή Προμηθειών συντάσσει πρακτικό της διεξαγωγής του  

διαγωνισμού.  

12.4 Εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται κατά το σύστημα των 

σφραγισμένων προσφορών, δεν επιτρέπεται η προφορική συνέχισή 

του, ούτε η υποβολή αντιπροσφορών σε καμία φάση του διαγωνισμού.  

12.5 Όσες προσφορές κρίθηκαν έγκυρες ως προς  όλα τα επί μέρους 

στοιχεία τους, αξιολογούνται από την επιτροπή Προμηθειών, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα κριτήρια της παραγράφου 12.  

 

13.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

13.1 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:  

 

 

            60 Τi                             40 Εmin 

Bi =    ______                +  __________    

            Tmax                                    Ei  

 

Όπου : 

i      = 1,2…………….: Η αρίθμηση κάθε προσφοράς  

Βi    =  Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς i 

 

Ti = Η συνολική βαθμολογία των τεχνικών κριτηρίων της προσφοράς i.  
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Tmax = Η μέγιστη συνολική βαθμολογία των τεχνικών κριτηρίων που πέτυχε 

μία από τις προσφορές.  

 

Εi         = Η τιμή της οικονομικής προσφοράς i. 

Emin   = Η μικρότερη τιμή των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν  

60     = Ο δείκτης βαρύτητας των τεχνικών κριτηρίων του διαγωνισμού  

40     = Ο δείκτης των οικονομικών κριτηρίων του διαγωνισμού.  

 

13.2 Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των 

προσφορών και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας εκάστου, έχουν 

ως ακολούθως   

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Αξιολόγησης προσφερόντων και τεχνικής προσφοράς 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

1.  Συνολική εικόνα, οικονομικά μεγέθη, υποδομή  5 

2.  Reference List, Τεχνικές προδιαγραφές, ποιότητα και 

καταλληλότητα των  οργάνων και του εξοπλισμού 

  

65 

3.   Εκπαίδευση στη χρήση των οργάνων 10 

4.  Εγγυήσεις καλής λειτουργίας, συντήρησης (σέρβις) και  

υποστήριξης 

20 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

 

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο η προσφορά βαθμολογείται από 0 εώς 10 

ως εξής:  

 

0 Απαράδεκτη ή εντελώς ακατάλληλη  

1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη  

5-8 Ικανοποιητική 



 14 

9 Εξαίρετη  

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες 

χρήσιμες δυνατότητες.  

Η προσφορά που θα λάβει βαθμό σε κάποιο από τα ανωτέρω κριτήρια 

μικρότερη του 5 θα αποκλείεται αυτοδίκαια της περεταίρω διαδικασίας. 

 

13.3. 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.  

 

 

14.   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 

14.1  Η προσφορά που πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία Βi 

κατακυρώνεται ως η πλέον συμφέρουσα. Ο υπολογισμός του Βi γίνεται 

μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  

14.2 Δεδομένου ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά σε δράση του 

προγράμματος η οποία υλοποιείται σε περισσότερους του ενός Φορείς – 

Οργανώσεις Παραγωγών, η Επιτροπή Προμηθειών έχει το δικαίωμα να 

κατακυρώσει το διαγωνισμό σε περισσότερους του ενός συμμετέχοντες, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε έναν ή 

περισσότερους από τους φορείς – Οργανώσεις Παραγωγών, σε 

συνδυασμό με τις αντίστοιχες προσφορές που έχουν κατατεθεί από τους 

διαγωνιζόμενους.  

14.3 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.  
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14.4  Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται 

εγγράφως στον επιλεγέντα με σύγχρονη κοινοποίηση και τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

 

15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

15.1 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός ή μέρος του είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε 10 δέκα ημέρες από την επίδοση 

της ανακοίνωσης κατακύρωσης, να υπογράψει την σχετική σύμβαση 

ανάθεσης. Αν παρέλθει η προθεσμία άπρακτη χωρίς ο ανάδοχος του 

έργου να προσέλθει για να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής στην οποία είχε 

καταθέσει.  

 

15.2 Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου για την παραπάνω αιτία, η Επιτροπή 

Προμηθειών μπορεί να αποφασίσει, αντί της επανάληψης του 

διαγωνισμού, την επιλογή του αμέσως επόμενου διαγωνιζόμενου 

μειοδότη, ο  οποίος  είχε συγκεντρώσει την δεύτερη υψηλότερη 

συνολική βαθμολογία και σε περίπτωση άρνησής του την απευθείας 

ανάθεση.  

 

15.3 Ο ανάδοχος στον  οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός ή μέρος  του είναι 

υποχρεωμένος 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 ΕΟΠ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 11.3 της παρούσας.  
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15.4 Οι όροι της σύμβασης δεν μπορεί να διαφέρουν από τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης, από το πλαίσιο αναφοράς της σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 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.  

 

16.   ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

  

16.1 Η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή βρίσκεται 

υπό την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της Ομάδας 

Συντονισμού και Διοίκησης του προγράμματος, των συνεργαζόμενων 

εταιρειών Συμβούλων των υπευθύνων χημικών του κάθε 

φορέα/Οργάνωσης Παραγωγών,  ενώ παράλληλα όλοι οι παραπάνω 

συντελεστές λειτουργούν μέσα στο κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο 

του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

16.2 Η παραλαβή των συσκευών (εξοπλισμού) μέχρι την τελική ολοκλήρωση, 

ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

        Ο  Προμηθευτής τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από κάθε παράδοση 

ενημερώνει εγγράφως την Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό-

παρακολούθηση του Προγράμματος του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008, η 

οποία μεριμνά για την προσωρινή παραλαβή από την αντίστοιχη 

Οργάνωση Παραγωγών. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και 

η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου γίνεται εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών μετά την ολοκληρωμένη παράδοσή τους.  
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16.3 Ο Προμηθευτής ευθύνεται για κάθε ελάττωμα των οργάνων που θα 

διαπιστωθεί στο στάδιο της ποιοτικής παραλαβής καθώς και για κάθε 

έλλειψη ή παράλειψη των συμφωνηθέντων προδιαγραφών.  

         Σε περίπτωση κατά τη οποία παρουσιασθούν όργανα ελαττωματικά,  ο  

Προμηθευτής έχει την ευθύνη και την υποχρέωση απέναντι στην 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ  χωρίς κανένα αντάλλαγμα και με έξοδά του να τα 

αντικαταστήσει με άλλα καινούργια  εντός 10 ημερών.  

 

16.4 Η πληρωμή θα γίνει μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής για το σύνολο της συμφωνηθείσας ποσότητας, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα από το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 3 της παρούσης και με την προσκόμιση 

του σχετικού τιμολογίου.  

 

16.5 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα, με την υπογραφή της σύμβασης, να 

ζητήσει να εισπράξει προκαταβολή ύψους 30% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, εκδίδοντας εγγυητική επιστολή, ανάλογη με τα 

οριζόμενα στη παράγραφο 11 της παρούσης, της οποίας το ύψος 

ανέρχεται στο 110% του ποσού της προκαταβολής.  

 

 

17. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες, 

προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.   

 

18. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 

Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης του κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού 

θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ από 10/09/2009,για 

υποχρέωση δημοσιότητας .  
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19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω από τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

και στην εκτέλεση της σύμβασης, ο Προμηθευτής υπάγεται στη αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων (Αθηνών).  

Η παρούσα προκήρυξη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνεταιριστικής 

Νομοθεσίας . 

 

 

 

Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου  2009  

 

                                                   Ο ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

 

 

 

 

                                                      ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τεχνικές Προδιαγραφές Συσκευών Ελαιοπεριεκτικότητας 

 

1. Ηλεκτρονική συσκευή αυτόματης ανάλυσης συστατικών ελαιόπαστας και 

ελαιοπυρήνα τελευταίας τεχνολογίας. 

2. Η συσκευή να διαθέτει κατά προτίμηση μονοχρωμάτορα ή αντίστοιχο 

σύστημα με πολλαπλά φίλτρα (πχ 5-15 φίλτρα). 

3. Κατά προτίμηση μέτρηση με ανάλυση όλου του φάσματος από 850 έως 

1050 nm περίπου. Δεκτή και εναλλακτική περιοχή 1500 έως 2300 nm 

περίπου. 

4. Να μπορεί να αναλύσει ανομοιογενή προϊόντα, όπως η ελαιόπαστα και ο 

ελαιοπυρήνας, με ψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα. 

5. Η μέθοδος λειτουργίας να επιτρέπει κατά προτίμηση τη μέτρηση του 

φάσματος σε μεγάλη ποσότητα δείγματος και σε όλο της τον όγκο και να 

επιτρέπει η φωτεινή δέσμη να διεισδύει περίπου 2-3 cm μέσα στο δείγμα. 

Εναλλακτικά γίνονται δεκτά συστήματα που διαθέτουν αυτόματη 

εσωτερική αναφορά και μεγάλη επιφάνεια μέτρησης. 

6. Να γίνει βαθμονόμηση, με ελληνικές ελιές. Να διατεθεί με βαθμονομήσεις 

για ελαιόπαστα στις παραμέτρους λίπος και υγρασία, κατασκευασμένες με 

μέθοδο χημειομετρίας ή αντίστοιχη (όλες τις PLR, PLSR, MLR κλπ). 

7. Να αναφερθεί η καλυπτόμενη περιοχή βαθμονόμησης ελαιοκάρπου για 

Υγρασία (%) και λίπος (%). 

8. Να προσφερθεί η βαθμονόμηση και με ελληνικές ελιές, για ελαιοπυρήνες 

στις παραμέτρους λίπος και υγρασία. 

9. Η συσκευή να μετρά κατά προτίμηση σε πολλαπλά διαφορετικά σημεία του 

δείγματος για καλύτερη τυπική απόκλιση των μετρήσεων για έλεγχο της 

επαναληψιμότητας. 
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10. Να είναι απλή σε λειτουργία. Να μπορεί να λειτουργεί, αν είναι δυνατόν, 

και χωρίς υπολογιστή. Αν απαιτεί υπολογιστή και πρόγραμμα να 

περιλαμβάνονται. Επίσης να περιλαμβάνει το μύλο άλεσης των ελιών. 
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