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Φορέας Ανάθεσης

Σύμβαση

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Χρηματοδότηση

Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και
Εμπορικών Σωματείων Έβρου (ΟΕΒΕΣ Έβρου)
Υποστήριξη
του
έργου
της
Ομοσπονδίας
Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων
Έβρου (ΟΕΒΕΣ Έβρου) για την «Επιλογή σημαντικότερων
τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και τον προσδιορισμό
των χαρακτηριστικών τους» (Selecting main local wine
varieties and identifying their characteristics) στο πλαίσιο
της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη
Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του
Τοπίου), με κωδικό MIS 5016090 του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 20142020»
18.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE –
BULGARIA 2014 – 2020»
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H Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου (ΟΕΒΕΣ Έβρου)

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

2.

την με αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

3.

των διατάξεων της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

των

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
4.

του Εγχειρίδιου (Program Manual) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V- A GREECE
– BULGARIA 2014-2020»,

5.

της Εξειδίκευσης Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα
των δαπανών,

6.

των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

7.

της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE –
BULGARIA 2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”,

8.

της με αρ. 237/21.03.2016 απόφασης του ΔΣ της ΟΕΒΕΣΕ για συμμετοχή στην υποβληθείσα
πρόταση υλοποίησης έργου με τίτλο “ DIONYSOS”

9.

του από 01-04-2017 εγγράφου του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA
2014-2020” για την έγκριση του έργου DIONYSOS

10. της υπ’ αριθμ. B2.6C.04 σύμβασης χρηματοδότησης του έργου DIONYSOS
11. του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου (Application Form) του έργου DIONYSOS, την κατανομή
του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
12. 3. Την υπ’ αριθ. PGI02448/25-01-2017 σύμβαση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του
έργου στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield,
SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και
του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 2020»
•

Της υπ. αριθμ. 258/10.09.2018 απόφαση (Θέμα 2o) του ΔΣ της ΟΕΒΕΣΕ για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επιλογή σημαντικότερων
τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τους»
(Selecting main local wine varieties and identifying their characteristics για την υλοποίηση
του έργου της ΟΕΒΕΣ Έβρου στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της
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Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές, προκειμένου να προβεί στην απευθείας
ανάθεση, αναδόχου για την «Επιλογή σημαντικότερων τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών και
προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τους» (Selecting main local wine varieties and identifying their
characteristics, πακέτο εργασίας WP3, D3.5.2), προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευμένο και έμπειρο Εξωτερικό
Εργαστήριο, στοχεύει στην υποστήριξη της ΟΕΒΕΣ Έβρου, για την υλοποίηση και διαχείριση της
δράσης 3.5.2 «Επιλογή σημαντικότερων τοπικών δυναμικών αμπελοοινικών ποικιλιών και
προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τους» (Selecting main local wine varieties and identifying their
characteristics) του πακέτου εργασίας WP3 «Idefining Area’s Wine ID – Specifying Area’s Advantage»
του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά:
Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), με κωδικό MIS 5016090
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Τεχνική Έκθεση αναλύεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι –ΙΙ-ΙΙΙ-IV

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας
αυτών, οι οποίοι-ες αποδεδειγμένα να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, την τελευταία τριετία
(2015-2018):
•

συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου ήτοι ένα (1) τουλάχιστον
ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο σχετικό με υποστήριξη εργαστηριακών οινοποιήσεων
σε μικρό μέγεθος αλλά και άλλα έργα που να αποδεικνύουν την εμπειρία στην διενέργεια
οινοποιήσεων σε επίπεδο μικρών ποσοτήτων

•

Η ομάδα έργου που να διαθέτει αποδεδειγμένα οινολογική γνώση αποτελούμενο από
οινολόγους που να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχα έργα

•

Εξοπλισμένο εργαστήριο με ότι σχετικό χρειάζεται για οινοποίηση σε μικρό μέγεθος και για
αξιολόγηση των παραγομένων οίνων
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•

Εξοπλισμό κατάλληλο για χημικές, μικροβιακες αλλά και μοριακές αναλύσεις (μικροοργανισμών) γλευκών και οίνων

οι οποίοι απαραίτητα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω:

1.

Τεχνική Προσφορά

2.

Οικονομική Προσφορά

3.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης,
σε διαγωνισμούς του δημόσιου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Νομικών
Προσώπων τους

4.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι κατά τη λειτουργία της τα τελευταία πέντε χρόνια,
δεν υπήρξε ασυνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των συμβατικών της
υποχρεώσεων, προς υπηρεσίες του δημόσιου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και
των Νομικών Προσώπων τους

5.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι όλα τα κατατεθέντα έγγραφα και στοιχεία είναι
αληθή

6.

Φορολογική Ενημερότητα

7.

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Η οικονομική και η τεχνική προσφορά θα κατατεθούν σε δύο διακριτούς φακέλους, στους οποίους
θα αναγράφεται, εκτός από τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου, ο τίτλος του έργου και το είδος
της προσφοράς

4. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:
Α. Τεχνική Προσφορά 80%
Β. Οικονομική προφορά 20%
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών της ΟΕΒΕΣ Έβρου

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31 Ιουλίου 2019.
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6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 18.000,00 € (Δεκαοκτώ χιλιάδων
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 14.516,13 ΦΠΑ : €
3.483,87).

Προϋπόθεση των πληρωμών είναι η έκδοση νόμιμου αντίστοιχου παραστατικού (τιμολογίου) από
τον ανάδοχο προς την ΟΕΒΕΣ Έβρου.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 23
Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00, στην έδρα της ΟΕΒΕΣ Έβρου Κτίριο Εμπορικού Επιμελητηρίου
Έβρου, 4ος Όροφος Αλεξανδρούπολη

68132, Τηλ. : 2551038018, Fax: 2551038018, e-

mail:oebese@hotmail.gr

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα της ΟΕΒΕΣ Έβρου

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις
εργάσιμες ημέρες από τον κ. Κωνσταντίνο Κουζούκο

στο τηλέφωνο 2551038018, e-

mail:oebese@hotmail.gr

Ο Πρόεδρος
της ΟΕΒΕΣ Έβρου

Αθανάσιος Μπέλλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας Interreg V-A "ΕλλάδαΒουλγαρία"
Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο παρελθόν, από το τέλος της δεκαετίας
του 1990 έχουν μπει σε μια εποχή στενότερης συνεργασίας, χάρη στο Πρόγραμμα INTERREG
“Ελλάδα - Βουλγαρία”. Η βασική ιδέα πίσω από το “INTERREG” είναι ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν
διάφορα θέματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν καλύτερα αν εργαστούν μαζί με τους γείτονες τους
παρά αν παραμείνει ο καθένας περιορισμένος στα σύνορα του. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο Πρόγραμμα
προωθούνται δραστηριότητες που φέρνουν τους λαούς των δυο χωρών πιο κοντά.
Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020
επικεντρώνεται στην Βόρεια Ελλάδα και την Νότια Βουλγαρία γύρω από το κοινά σύνορα των δυο
χωρών. Οι δράσεις του προγράμματος λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του Έβρου, της Καβάλας, της
Ξάνθης, της Ροδόπης, της Δράμας, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών και του Μπλαγκόεβγκραντ, του
Σμόλιαν, του Κάρτζαλι, του Χάσκοβο.
Το πρόγραμμα θα εστιάζεται στις εξής τέσσερις προτεραιότητες:
•

μια ανταγωνιστική και καινοτόμο διασυνοριακή περιοχή.

•

μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή.

•

μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή.

•

μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα, που καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες, βελτιώνει επίσης τη
διασυνοριακή συνεργασία με στόχο την καλύτερη προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον
κίνδυνο πλημμυρών. Αναπτύσσει και προωθεί την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της
διασυνοριακής περιοχής. Επιπλέον, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν
στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG θα βελτιώσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη
διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της
οδικής

ασφάλειας.

Τέλος,

το

πρόγραμμα

αποσκοπεί

στην

επέκταση

της

κοινωνικής

επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η
απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις
ευάλωτες κοινότητες.
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Αναμενόμενα αποτελέσματα:
•

Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

•

Καλύτερη πρόσβαση σε βασικές αγορές και ευρύτερη πελατειακή βάση για τις ΜΜΕ.

•

Αυξημένη ανθεκτικότητα στις διασυνοριακές φυσικές καταστροφές (πλημμύρες).

•

Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή.

•

Μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

•

Συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αντιμετώπιση προκλήσεων της σύγχρονης
εποχής με ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A
GREECE-BULGARIA 2014 – 2020 ανέρχεται στα 129.695.572,00 ευρώ, με Συγχρηματοδότηση από το
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας
και της Βουλγαρίας (15%).

2. Πράξη «Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη
Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου» ακρωνύμιο
«DIONYSOS»
Αντικείμενο της πράξης «DIONYSOS»
Η περιοχή υλοποίησης του έργου «DIONYSOS» (η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
στην Ελλάδα και οι περιοχές Haskovo και Kardjali στη νότια Βουλγαρία) ανήκουν στις αμπελουργικές
ζώνες της Ευρώπης με σημαντική αμπελοοινική παράδοση και με τοπικές ποικιλίες, από τις οποίες
άλλες συνεχίζουν να υπάρχουν, ενώ άλλες έχουν εξαφανιστεί. Αποσκοπώντας στην αναβίωση της
τοπικής αμπελοοινικής παράδοσης και των τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών ως μέσου για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και ως μοχλού ανάπτυξης της περιοχής, στοχεύει το έργο DIONYSOS
στην ανάδειξη και αξιοποίηση του τοπικού οίνου και της οινοκαλλιέργειας ως φυσικού και
πολιτιστικού κεφαλαίου για την περιοχή.
Με τον τρόπο αυτό, και μέσα από την ανάπτυξη οινοτουριστικής δραστηριότητας, επιδιώκεται
αφενός η διατήρηση και προβολή του τοπικού οικοσυστήματος αφετέρου η αύξηση της
ελκυστικότητας της περιοχής, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας και
ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
Ως εκ τούτου, το έργο επιδιώκει να εμπλουτίσει την τοπική οινοπαραγωγή με την ανάδειξη των
τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών, να τονίσει την τοπική παραγωγική ταυτότητα και να εφαρμόσει
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την προβολή της περιοχής ως οινοτουριστικό προορισμό.
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Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις επανασχεδιασμού του σημερινού μοντέλου αμπελουργίας
και παραγωγής οίνου, ενισχύοντας παράλληλα την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών που
διαφοροποιούν την περιοχή και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημά της.
Έτσι το έργο δίνει έμφαση στο τοπικό μικροπεριβάλλον (terroir) ως τον σημαντικό παράγοντα που
αποδίδει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών οίνων. Αναδεικνύει την αμπελοοινική ταυτότητα
της περιοχής, εστιάζει στη συνειδητοποίηση της αξίας του τοπικού αμπελώνα (ποικιλίες και τοπίο)
από τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί συνέργειες για την ανάπτυξη τουρισμού στην περιοχή στη
βάση των οινικών ποικιλιών της, υποστηρίζει την προβολή και προώθηση της.

Συμμετέχοντες εταίροι
Στο έργο συμμετέχουν συνολικά οκτώ (8) φορείς - εταίροι από τις 2 χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία)
ως εξής:
1.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών ως συντονιστής του έργου

2.

Ινστιτούτο Αμπελουργίας και Οινολογίας της Βουλγαρίας

3.

Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Plovdiv "Paisii Hilendarski"

4.

Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

5.

Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου

6.

Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP AMKE

7.

Δήμος Kirkovo

8.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Haskovo.

Πακέτα Εργασίας
Το έργο χωρίζεται συνολικά σε 6 Πακέτα Εργασίας, όπως παρακάτω:


Πακέτο Εργασίας 1: Συντονισμός - Διαχείριση του έργου



Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία – Διάδοση του έργου



Πακέτο Εργασίας 3: Καθορισμός της αμπελοοινικής ταυτότητας της περιοχής



Πακέτο Εργασίας 4: Ενίσχυση της αμπελοοινικής ταυτότητας της περιοχής - Από την
παραγωγή στον τουρισμό – Διαμόρφωση του προφίλ της περιοχής



Πακέτο Εργασίας 5: Προετοιμασία για τον τουρισμό



Πακέτο Εργασίας 6: Προώθηση της περιοχής – Τοποθέτησή της στην αγορά.

3. Σκοπός και στόχοι του προκηρυσσόμενου έργου
Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευμένο και έμπειρο Εξωτερικό
Εργαστήριο, στοχεύει στην υποστήριξη της ΟΕΒΕΣ Έβρου, για την υλοποίηση και διαχείριση της
δράσης 3.5.2 «Επιλογή σημαντικότερων τοπικών δυναμικών αμπελοοινικών ποικιλιών και

8

προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τους» (Selecting main local wine varieties and identifying their
characteristics) του πακέτου εργασίας WP3 «Idefining Area’s Wine ID – Specifying Area’s Advantage»
του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά:
Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» MIS 5016090.

4. Αντικείμενο της Σύμβασης
4.1 Σκοπός και στόχοι του έργου του Εξωτερικού Εργαστηρίου
Σκοπός του έργου του Εξωτερικού Εργαστηρίου, είναι η επιλογή τοπικών ποικιλιών, από την περιοχή
εφαρμογής του προγράμματος «Dionysos», η ταξινόμηση των ποικιλιών αυτών, οι πολλαπλές
δοκιμές παραγωγής κρασιού, οι χημικές αναλύσεις των παραγόμενων κρασιών, η αξιολόγηση αυτών
και τελικά η οινοποίηση τους.
4.2 Αντικείμενο του έργου
Το αντικείμενο του έργου είναι η πραγματοποίηση μικρο-οινοποιησεων σταφυλιών τοπικών
ποικιλιών της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή του
Σουφλίου καθώς και η αξιολόγηση χημική και οργανοληπτική των οίνων. Η εργασία αυτή θα γίνει
από έμπειρο Εξωτερικό εργαστήριο που διαθέτει τις υποδομές αλλά και την απαιτούμενη και
αποδεδειγμένη γνώση για την πραγματοποίηση ορθών οινοποιήσεων μικρών ποσοτήτων σταφυλιού
από 5 έως 20 κιλών. Συνολικά μέχρι 10 ποικιλίες θα οινοποιηθουν και θα εμφιαλωθούν ώστε να
διεξαχθούν συμπεράσματα για το οινικό δυναμικό των ποικιλιών αυτών.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν κλασσικές οινολογικές αναλύσεις στα σταφύλια της κάθε
ποικιλίας έτσι ώστε να διερευνηθεί το οινικό δυναμικό αυτών. Στη συνέχεια τα σταφύλια θα
εμβολιαστούν με εμπορικά στελέχη ζυμομυκήτων, έτσι ώστε να μετατραπούν σε οίνους. Οι
ερευνητές του αναδόχου θα παρακολουθούν και θα διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των
ζυμώσεων. Επίσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος επικράτησης των εμβολιασμένων στελεχών μέσω PCR.

Με την ολοκλήρωση των βιολογικών διεργασιών θα πραγματοποιηθούν κλασσικές αναλύσεις των
οίνων. Επίσης θα γίνει οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων και θα δημιουργηθεί το αρωματικό
προφίλ της κάθε ποικιλίας από εκπαιδευμένο πάνελ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π1. Ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, έκθεση αποτελεσμάτων σχετικά με τις αναλύσεις
των σταφυλιών.
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Π2. Δυο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, έκθεση αποτελεσμάτων σχετικά με την πορεία
των ζυμώσεων και ελέγχου επικράτησης των εμβολιασμένων στελεχών μέσω PCR. Επίσης έκθεση
πρωτοκόλλου οινοποίησης με πλήρη περιγραφή.
Π3. Τρεις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, έκθεση αποτελεσμάτων σχετικά με τις αναλύσεις
των οίνων.
Π4. Πέντε μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης έκθεση αποτελεσμάτων οργανοληπτικής
αξιολόγησης των οίνων και δημιουργία του αρωματικού προφίλ της κάθε ποικιλίας ώστε αυτό να
αναρτηθεί και στην σχετική ιστοσελίδα του προγράμματος.

5. Απαιτούμενα προσόντα
5.1 Εμπειρία Αναδόχου
Ο ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει, την τελευταία τριετία (2015-2018):
•

συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου ήτοι ένα (1) τουλάχιστον
ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο σχετικό με υποστήριξη εργαστηριακών οινοποιήσεων
σε μικρό μέγεθος αλλά και άλλα έργα που να αποδεικνύουν την εμπειρία στην διενέργεια
οινοποιήσεων σε επίπεδο μικρών ποσοτήτων

•

Η ομάδα έργου που να διαθέτει αποδεδειγμένα οινολογική γνώση αποτελούμενο από
οινολόγους που να έχουν εμπειρία σε αντίστοιχα έργα

•

Εξοπλισμένο εργαστήριο με ότι σχετικό χρειάζεται για οινοποίηση σε μικρό μέγεθος και για
αξιολόγηση των παραγομένων οίνων

•

Εξοπλισμό κατάλληλο για χημικές, μικροβιακες αλλά και μοριακές αναλύσεις (μικροοργανισμών) γλευκών και οίνων

Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του αναδόχου, θα πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα
τεκμηρίωσης (πχ συμβάσεις-τιμολόγια, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κλπ)

5.2 Εμπειρία Ομάδας Έργου
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και
αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης
εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα
έργου, θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και
εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς, σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα
που θα κατατεθούν.
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6. Βαθμολόγηση - Επιλογή Αναδόχου
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από την αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών
Προσφορών των Διαγωνιζομένων που έχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα της προηγούμενης
παραγράφου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παραδώσουν μια (1) Τεχνική και μια (1) Οικονομική Προσφορά.
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
•

Ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου, που θα περιλαμβάνει
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης του έργου, όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις
υλοποίησης.

•

Την οργάνωση της ομάδας έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων τους, τον
τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών, το συνολικό χρόνο απασχόλησης του κάθε
μέλους της Ομάδας Έργου, με συμπληρωμένο τον Πίνακα απασχόλησης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
– Ομάδα έργου

•

το επίπεδο εμπειρίας του κάθε στελέχους της ομάδας έργου μέσα από τα αναλυτικά
βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου με συμπληρωμένο τον Πίνακα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Κατάλογος έργων που τεκμηριώνουν την εμπειρία των στελεχών της
ομάδας έργου

•

το επίπεδο εμπειρίας του αναδόχου, με συμπληρωμένο τον Πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –
Κατάλογος έργων που τεκμηριώνουν την εμπειρία του αναδόχου

Η Επιτροπή Διαγωνισμού της ΟΕΒΕΣ Έβρου, θα προβεί στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών
των διαγωνιζόμενων, με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους κατά περίπτωση συντελεστές
βαρύτητας για το κάθε κριτήριο, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Κ1

Κ2

Κ3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης από
τον ανάδοχο, σε ενότητες εργασιών, η καταλληλόλητα της
μεθοδολογίας υλοποίησης και σύνδεσή της με τα
απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

Η Εμπειρία/επάρκεια της Ομάδας Έργου του αναδόχου και
η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη και τα
επίπεδα διοίκησης

Εμπειρία Αναδόχου

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

50%

35%

15%

100%

11

7. Αξιολόγηση Προσφορών
Τεχνική Προσφορά: 80%
Οικονομική Προσφορά: 20%

8. Χρονοδιάγραμμα
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα παραδοτέα στην ΟΕΒΕΣ Έβρου, προς έλεγχο. Η
ΟΕΒΕΣ Έβρου θα ενημερώσει για τυχόν αλλαγές τον ανάδοχο μέσα στις επόμενες 10 ημέρες από την
παραλαβή. Ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεση του 10 ημέρες επιπλέον, ώστε να επιμεληθεί τις τυχόν
διορθώσεις.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει τυχόν σχόλια επί του χρονοδιαγράμματος στην ΟΕΒΕΣ Έβρου
εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ομάδα έργου

Α/Α

Επωνυμία
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή
ένωσης ή
εταίρων
κοινοπραξίας

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Τίτλος
Πτυχίου

Τίτλος
Μεταπτυχιακού

Γνώση
Αγγλικής
Γλώσσας

Χρόνος
Απασχόλησης
στο έργο

Ρόλος &
αρμοδιότητες
στην Ομάδα
Έργου – Θέση
στο σχήμα
υλοποίησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατάλογος έργων που τεκμηριώνουν την εμπειρία των στελεχών της
ομάδας έργου
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Στελέχους

Τίτλος του
Έργου

Αναθέτουσα
Αρχή του
Έργου

Ημερομηνία
Έναρξης

Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης

Έγγραφα
Τεκμηρίωσης

Ρόλος στελέχους
στο έργο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Κατάλογος έργων που τεκμηριώνουν την εμπειρία του αναδόχου

Α/Α

Τίτλος
του
Έργου

Χαρακτηρισμός
του Έργου &
Θεματικό
Αντικείμενο
στους
ζητούμενους
τομείς
υπηρεσιών

Αναθέτουσα
Αρχή του
Έργου

Ημερομηνία
Έναρξης

Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης

Υφιστάμενη
Κατάσταση (αν
δεν εχει
ολοκληρωθεί)

Έγγραφα
Τεκμηρίωσης

Ρόλος
Αναδόχου
στο έργο

15

