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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ   

 

 

CPV 16000000-5 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της  από  12.07.2016 αποφάσεως του  

Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkoapostoli.com/?attachment_id=4446
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ΑΡΘΡΟ 1-  ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
 
1.1.Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 με τη μορφή 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, η οποία κυρίως 

δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό χώρο. Σκοπός 

της είναι η οργάνωση και εκτέλεση, με σύγχρονα μέσα, τεχνογνωσία και ευελιξία, του 

φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται άμεσα και 

αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις μιας διαρκώς και ταχύτατα 

μεταβαλλόμενης κοινωνίας. 

1.2. Στοχεύει στη συστηματική και δυναμική της συμμετοχή σε έργα με 

φιλανθρωπική και ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου διάσταση, 

εστιάζοντας στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και συνοχής, της 

υγείας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι 

διεθνείς της δράσεις και προγράμματα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις κατά 

τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, αλλά και σε 

αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση την Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία, τα δυτικά 

Βαλκάνια, και τη Μέση Ανατολή, ενώ ετοιμάζεται να προωθήσει αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες στη Λατινική Αμερική. 

1.3. Ο IOCC είναι ο Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός των Ορθοδόξων Χριστιανών 

Αμερικής. Ο IOCC ιδρύθηκε το 1992 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 

πρωτοβουλία της Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής και σκοπό του έχει να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή στην κάλυψη 

μακροπρόθεσμων κοινωνικό-οικονομικών και αναπτυξιακών αναγκών, χωρών που 

πλήττονται από πόλεμο, φυσικές ή οικονομικές καταστροφές. Για την υλοποίηση του 

έργου και των προγραμμάτων του, ο IOCC εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα 

διαχείρισης και λογοδοσίας στους δωρητές του. Ο IOCC δραστηριοποιείται σε 

περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα από το 2012 έως σήμερα έχει  

προσφέρει βοήθεια αξίας μεγαλύτερη από 18.000.000 δολάρια.  
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

2.1. Το έργο αφορά στην  προμήθεια, μεταφορά και παράδοση του κάτωθι αγροτικού 

μηχανήματος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα 

Α’ της παρούσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Α.1 Πρέσσα Έκθλιψης Σπόρου Ροδιού για την Παραγωγή Ελαίου  

CPV: 16600000-5 

 

ΕΙΔΟΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Μια (1) Πρέσσα 

Έκθλιψης Σπόρου 

Ροδιού για την 

Παραγωγή Ελαίου 

8.100,00€ 

 

2.2. Ο τόπος παράδοσης του ως άνω είδους είναι η έδρα του επωφελούμενου  

αγροτικού  συνεταιρισμού, που περιγράφεται στο άρθρο 13  της παρούσης. 

2.3. Η παράδοση του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί το αργότερο  εντός ενενήντα  (90) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

2.4. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και εντός του προβλεπόμενου 

προϋπολογισμού. 

2.5. Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και 

λήγει ενενήντα (90) ημέρες  μετά.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

3.1. Ο  συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης  ανέρχεται στο ποσό των οκτώ 

χιλιάδων και εκατό ευρώ (8.100,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 

3.2. Το έργο υλοποιείται από την Αναθέτουσα με χρηματοδότηση του Διεθνούς 

Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, μέσα 

τα πλαίσια του «Προγράμματος Αγροτικής Ενίσχυσης 2016».  
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ΑΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η αξιολόγηση των προσφορών  θα διεξαχθεί στις  18/07/2016, ημέρα Δευτέρα    

και ώρα 15:30  στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, 

επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον Τριμελούς 

Επιτροπής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα  

Τηλ. : 2130-184400  

Fax : 210-9246740  

Email  : info@mkoapostoli 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  

6.1. Ανάρτηση της περίληψης της Πρόσκλησης, του σώματος της Πρόσκλησης και 

των Παραρτημάτων αυτής,  θα γίνει  στην Ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

www.mkoapostoli.gr 

6.2. Αντίγραφο της Πρόσκλησης  και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν, 

μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, από την έδρα της  Αναθέτουσας Αρχής, 

Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ΤΚ :11743, Αθήνα Τμήμα Προμηθειών, 

Υπεύθυνος Θωμάς Βλάχος, τηλ επικοινωνίας : 2130-184400,  κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ.  έως 14:00 μ.μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.  

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.  

http://www.mkoapostoli.gr/
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ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

Α) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των ειδικότερων χαρακτηριστικών του 

προσφερόμενου προϊόντος, χαρακτηριστικών του επιμέρους προσφερόμενου 

εξοπλισμού και τις ποσότητες αυτών, τα οποία συμφωνούν με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσας Προκήρυξης,  παροχή διετούς 

εγγύησης και επάρκειας ανταλλακτικών και αναφορά της χώρας κατασκευής του.  

Β) Συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα των υπό Α) αναφερόμενων.  

Γ) Λεπτομερή Τεχνικά Σχέδια  

Δ) Φωτογραφίες του προϊόντος, εφόσον είναι διαθέσιμες και προσπέκτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

9.1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B ’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

9.2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ.  

9.3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν προσφορά η οποία θα 

δίνεται, για μέρος  ποσότητας  εξοπλισμού.  

9.4. Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη 

διάρκεια της προμήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα 

προμηθεύσει βάσει των τιμών της  προσφοράς του. 

9.5. Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς του 

προσφερόμενου είδους.  

9.6. Στην προσφερόμενη τιμή δε συμπεριλαμβάνεται και δεν αποτελεί επιλέξιμη 

δαπάνη το κόστος εγκατάστασης. 

9.7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  
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9.8. Η προσφερόμενη τιμή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το οικονομικό αντικείμενο 

της Πρόσκλησης, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 της παρο ύσας.. Στην περίπτωση 

υπερβολικά χαμηλής οικονομικής προσφοράς, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, ώστε σε κάθε 

περίπτωση να ελέγχεται αν εξασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων 

προϊόντων.  

9.9. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με 

ουσιώδεις όρους της πρόκλησης  αυτής, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, 

διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

9.10. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

υποβολής προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η σχετική προσφορά απορρίπτεται 

στο σύνολό της.  

 

ΑΡΘΡΟ 10.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10.1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο 

πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. 

Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους 

φακέλους, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, ώρα 15:00. 

10.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 

αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,  

10.3. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.  Με την 

υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας πρόκλησης. Επίσης, στην περίπτωση των νομικών 

προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού 

προσώπου.  

10.4. Η ισχύς των προσφορών είναι 120 ημέρες. 

10.5. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική αποστολή 

της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον φτάσει και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 
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από την «Αποστολή» μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι  ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των προηγούμενων διατάξεων δεν λαμβάνονται 

υπόψη. 

10.6. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της  

προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

10.7. Οι προσφορές υποβάλλονται στην «Αποστολή», στην Ελληνική γλώσσα, μέσα 

σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που περιέχει η 

προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία.  

10.8. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

10.9. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς. 

Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και 

αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των 

κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και 

εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Κατά την κρίση 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης, προσφορά με γενικές και 

ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση. 

10.10. Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά 

παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και 

παραρτήματα της πρόσκλησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 

10.11. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην  

αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό 

φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε 
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να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του 

διαγωνισμού. 

10.12. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται 

συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, 

συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς 

τους. 

10.13. Η προσφορά υποβάλλεται  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω:  

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

«Προμήθεια και Παράδοση Πρέσσας Έκθλιψης Σπόρου Ροδιού για την 

Παραγωγή Ελαίου»  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 18/07/2016, ημέρα Δευτέρα   και 

ώρα  15:00  

 

Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

δύο  (2) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): 

10.13.1. Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει 

τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας πρόσκλησης  σε ένα (1) 

πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  

Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 

περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

10.13.1. Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού 

είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. 
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Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

10.13.2. Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς,  θα περιλαμβάνει τον Πίνακα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας πρόσκλησης. 

10.13.3. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, διεύθυνση, 

αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e -

mail) του διαγωνιζομένου. 

10.13.4. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 

επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

11.1. Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται από Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών, στα γραφεία της «Αποστολής, στην ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στην παρούσα παρουσία των προσφερόντων, ή των νομίμων εξουσιοδοτημένων 

παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους , 

σε μια ενιαία διαδικασία. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην αρμόδια Υπηρεσία για επιστροφή.  

11.2. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: 

  Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται. 

 Μονογράφεται και αποσφραγίζεται  ο φάκελος δικαιολογητικών τεχνικής 

προσφοράς  και εν συνεχεία μονογράφονται ανά φύλλο,  όλα τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.  

 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται και  

μονογράφονται.  

 Εν συνεχεία σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή και μετά την αποχώρηση των 

συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων τους, ελέγχει  

την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών ως προς τους όρους 

της πρόσκλησης. 
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 Για όσους συμμετέχοντες  τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν 

αποδεκτά, ακολουθεί  η αξιολόγηση της οικονομικής τους προσφοράς. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής 

προσφοράς αποδεκτές, επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 Συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και 

ακολουθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής», 

το οποίο κοινοποιείται προς τους ενδιαφερόμενους. 

 Η Επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το 

οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των 

αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 9  και το Παράρτημα Β’ της 

παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, 

με βάση την χαμηλότερη τιμή, συντάσσει σχετικό  πρακτικό  και ακολουθεί 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την οικονομική 

αξιολόγηση των προσφορών προκύπτει η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή 

ανά Ομάδα Προϊόντων. 

 Με έγγραφη ανακοίνωση, κοινοποιείται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο, η 

απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή του οργάνου στο οποίο έχει εκχωρήσει 

αρμοδιότητες περί οριστικής κατακύρωσης του έργου. Με την κοινοποίηση 

αυτής, η σύμβαση τεκμαίρεται συναφθείσα, η δε σύμβαση καθ΄ αυτή έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο Ανάδοχος μετά την κατακύρωση θα πρέπει : 

12.1. Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, (Παράρτημα Γ), μέσα σε πέντε (5) το 

αργότερο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης, μετά από σχετική 

πρόσκληση της Αναθέτουσας, 

12.2.  Η πληρωμή θα γίνει σε €, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών  από την 

ημερομηνία παράδοσης  του εξοπλισμού στην επωφελούμενη Συνεταιριστική 
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Κοινωνική Επιχείρηση, με την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών και 

ειδικότερα : 

 -Πρωτόκολλο Οριστικής Παράδοσης-Παραλαβής από την Τριμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Έργου, το οποίο δεν περιέχει παρατηρήσεις, ως προς την 

ποιότητα και ποσότητα  του παραδιδόμενου εξοπλισμού.   

 - Έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου, το οποίο περιλαμβάνει τα τεχνικά 

στοιχεία, τον σειριακό αριθμό και την ποσότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

- Η Αποστολή δύναται να καταβάλλει στον Ανάδοχο προκαταβολή ύψους 40%  επί 

της συμβατικής αξίας, με την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το 

υπόλοιπο 60% καταβάλλεται  εντός τριάντα (30)  ημερών από την ημερομηνία 

παράδοσης του εξοπλισμού στην επωφελούμενη Συνεταιριστική Κοινωνική 

Επιχείρηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

12.3.Πιστοποιητικά  αρμόδιων Αρχών, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει 

εκπληρώσει ή ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.  

12.4. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα, στον 

προμηθευτή με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και υποχρεούται 

(ο προμηθευτής) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο. 

12.5. Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι.  

12.6. Τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και εγκατάστασης 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από τον 

προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη 

απαίτηση από τον προμηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν, για τις 

παραπάνω δαπάνες. 

12.7. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα υποβάλλονται 

στην Αναθέτουσα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από 

αρμόδια Ελληνική Αρχή. 
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12.8. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για 

να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύσει και να παραδώσει το 

αργότερο εντός τριάντα ενενήντα (90) ημερών  από την παραγγελία υπογραφή της 

σύμβασης και προσηκόντως τον σχετικό εξοπλισμό στην έδρα των επωφελούμενων 

Συνεταιρισμών , ήτοι: 

- Πρέσσα Έκθλιψης Σπόρου Ροδιού για την Παραγωγή Ελαίου στον «Αγροτικό 

Συνεταιρισμό Οπωροκηπευτικών  Άγιος Αθανάσιος»,  στο Δοξάτο Δράμας. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να πληροί υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και 

να παραδίδεται σε άριστη κατάσταση και κατόπιν ελέγχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ   

Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του προσφερόμενου είδους θα λάβει χώρα από 

τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ελέγξει την 

ποιότητα και την προσήκουσα παράδοσή του, συνταχθέντος προς τούτο σχετικού 

Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής. Η επιτροπή θα συντάσσει έγγραφα, όπου θα 

αναφέρονται τυχόν παραλείψεις και  παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από την μη 

σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβαίνει στις ανάλογες 

κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ,  

επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά. 

Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προσφερόμενου είδους κατά την 

παραλαβή. Κατά την παράδοση στον επωφελούμενο Συνεταιρισμό διενεργείται 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του είδους, ώστε να διασφαλιστεί η συμφ ωνία της 

παραγγελίας, της χρέωσης του Τιμολογίου Αποστολής και του είδους που 

παραλαμβάνεται. Μόνο όταν διαπιστώνεται συμφωνία αναφορικά με τα τρία 

προαναφερθέντα ο παραλαβών υπογράφει την παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση 

ο παραλαβών έχει το δικαίωμα να επιστρέψει την παραγγελία και να συντάξει έκθεση 
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παρατηρήσεων για μη σωστή εκτέλεση της σύμβασης. Οι σχετικές εκθέσεις θα 

υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και αυτό θα προβεί στις 

ανάλογες κυρώσεις. Η ενημέρωση του αναδόχου θα γίνεται εγγράφως από την 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, επισυνάπτοντας και τη σχετική έγγραφη αναφορά.  

Η παράδοση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός ενενήντα (90) 

ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του είδους μπορεί να 

παραταθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση 

γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ για την 

επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007).  

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις 

εργάσιμες ημέρες από τον Υπεύθυνο επικοινωνίας Θωμά Βλάχο 2130184449. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη αποτελείται από το σώμα της διακηρύξεως, το Παράρτημα A’  

(Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού), το Παράρτημα Β’ (Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς), καθώς επίσης και το Παράρτημα Γ’ (σχέδιο της συμβάσεως),  τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας 
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