Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου του έργου: : «EU FRUITS - Ενέργειες
προώθησης κατανάλωσης φρούτων & λαχανικών σε Ελλάδα, Γερμανία & Πολωνία»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας «NESPAR», ως επικεφαλής συντονιστής του σχήματος
αποτελούμενου από τους: Αγροτικό Συνεταιρισμό Σπαραγγοπαραγωγών ΝΕΣΤΟΣ, Αγροτικό Συνεταιρισμό
Οπωρικών Βελβεντού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», Αγροτικό Συνεταιρισμό Κοινότητας Φλαμουρίας, Αγροτικό Συνεταιρισμό
Σταφυλοπαραγωγών Παγγαίου – ΣΥΜΒΟΛΟ και CYPROFRESH CYPRUS SEDIGEP,
διενεργεί δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εκτελεστικού οργανισμού του
Προγράμματος με τίτλο: «EU FRUITS - Ενέργειες προώθησης κατανάλωσης φρούτων & λαχανικών σε
Ελλάδα, Γερμανία & Πολωνία» στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1144/2014 του Συμβουλίου & του
Κανονισμού (ΕΚ) 1831/2015 της Επιτροπής, περί ενεργειών ενημέρωσής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
στην Εσωτερική Αγορά.
1. Προϋπολογισμός Έργου: ένα εκατομμύριο
(1.598.900 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,

πεντακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ

2. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης
των ενεργειών, όπως περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό ή ένωση /κοινοπραξία αυτών που ασκούν
υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή σε Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό (ΕΚ) 1144/2014 του Συμβουλίου & του Κανονισμού (ΕΚ) 1831/2015
της Επιτροπής
4.Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου.
5. Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι τρία (3) έτη.
6. Το Τεύχος της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερομένους, από τα γραφεία του Αγροτικού
Συνεταιρισμού
Χρυσοχωρίου
Ν.
Καβάλας
«NESPAR»,
4o
Χμ.
Εθνικής
οδού
Χρυσούπολης Κεραμωτής, Νομός Καβάλας, Τ.Κ. 64200, email: info@nespar.gr , τηλ.: 2591 061 779, Φαξ: +30
2591 061 997, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνος Μαραγκόζης από τις 9:00π.μ. έως τις 15:00μ.μ. κατά
τις εργάσιμες ημέρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία
θα απαντηθούν το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι
προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας «NESPAR», ο
οποίος εδρεύει στο 4o Χμ. Εθνικής οδού Χρυσούπολης Κεραμωτής, Νομός Καβάλας, Τ.Κ. 64200, είτε ιδιοχείρως
είτε με συστημένη επιστολή ή courier ως και Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2018 ώρα 15:00, όπου και
αποσφραγίζονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα.
7.Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων α) τεχνικής ικανότητας
εκτέλεσης της σύμβασης, β) ποιότητας προσφερόμενου έργου, και γ) οικονομικής προσφοράς που
περιγράφονται στο άρθρο 10 της διακήρυξης.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χρυσοχωρίου Ν. Καβάλας «NESPAR»,
Μιχαήλ Ξεκαρφωτάκης

