
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Απ. Ππωη. Πποκήπςξηρ 52029/28-11-2017 

 

Ο Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – «ΓΗΜΗΣΡΑ» πξνθεξχζζεη Γηεζλή Αλνηθηφ 

Ηιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, κε ζθνπφ ηελ 

επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ 

γηα ην Πξφγξακκα: Πξνψζεζε ηεο θέηαο ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» ζηηο αγνξέο ηεο 

Γεξκαλίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

86.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Η ζχκβαζε ζρεηίδεηαη κε έξγν 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηα Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ: 779712 

– PDO FETA. 

 

1. ηοισεία αναθέηοςζαρ απσήρ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - "ΓΗΜΗΣΡΑ" 
ΚΟΤΡΣΙΓΟΤ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, ΑΘΗΝΑ, 11145, ΔΛΛΑΓΑ / Κσδηθφο NUTS: EL303 
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Υξ. Παππάο, Δπθ. θαξκνχηζνπ, ηέθ. Νηθήηαο 
Σειέθσλν: +30 2108392140, +30 2108392147, +30 2108392074 / Φαμ: +30 2108231438 
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: agrocert@otenet.gr 
Γηεπζχλζεηο ζην δηαδίθηπν: 
Γεληθή δηεχζπλζε: http://www.elgo.gr 
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο: http://www.elgo.gr/index.php/el/ 
 

2. Επικοινωνία 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ 
πξφζβαζε ζηε δηεχζπλζε: http://www.promitheus.gov.gr 
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. Οη 
πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 
 

3. Σύπορ αναθέηοςζαρ απσήρ και κύπια δπαζηηπιόηηηα πος αζκεί 

Οξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ κε δξαζηεξηφηεηα ηελ αγξνηηθή έξεπλα, ηελ αγξνηηθή 
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαζψο θαη ε πξνψζεζε απηψλ. 
 

4. Κωδικοί CPV 

79410000-1 Τπεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο 

5. Ο κωδικόρ NUTS για ηον κύπιο ηόπο εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

Κσδηθφο NUTS: EL303 – Αηηηθή Κεληξηθφο Σνκέαο Αζελψλ 
Κσδηθφο NUTS: DE - Γεξκαλία 
Κσδηθφο NUTS: FR - Γαιιία 
Κσδηθφο NUTS: UK – Ηλσκέλν Βαζίιεην 
 

6. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ 

Με ην παξφλ έξγν ζα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ «Πξνψζεζε 
ηεο Φέηαο ΠΟΠ“Feta PDO. Let’s get real!” ζηηο αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο», ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε 
Γηαθήξπμε Νν 52035/28-11-2017 Παξνρή ππεξεζηψλ εθηειεζηηθνχ νξγαληζκνχ γηα ην έξγν: 
Πξνψζεζε ηεο θέηαο ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» ζηηο αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ 
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο. 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ «Πξνψζεζε ηεο Φέηαο ΠΟΠ “Feta PDO. 
Let’s get real!” ζηηο αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο», 
απαηηείηαη ε κέηξεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ έξγνπ βάζεη δεηθηψλ επηδφζεσλ. Μπνξνχλ λα 



 
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ Καλ. (ΔΔ) 2015/1831 ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή άιινη εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη φηη είλαη θαηαιιειφηεξνη. 
Δηδηθφηεξα: 
1. φζνλ αθνξά ηνλ αληίθηππν επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ, ζα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία: 
• θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
• ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη 
• κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
ε επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ: 
• ηελ αιιαγή ηεο εηθφλαο γηα ηελ επξσπατθή Φέηα ΠΟΠ, 
• ηελ αιιαγή ηνπ επηπέδνπ αλαγλψξηζεο ησλ γξαθηθψλ ζπκβφισλ ησλ ζπζηεκάησλ 
πνηφηεηαο ηεο Έλσζεο, 
• ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
Φέηαο ΠΟΠ 
• ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην πξντφλ, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο 
Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζα δηαλεκεζεί ζε 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα φισλ ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαγξαθνχλ νη γλψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην πξντφλ. Η θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο γηα 
θάζε ρψξα θαη΄ ειάρηζηνλ (βάζεη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο), ζα είλαη ε εμήο: Γεξκαλία:500 
εξσηεζέληεο, Ηλσκέλν Βαζίιεην: 400 εξσηεζέληεο, Γαιιία: 400 εξσηεζέληεο. 
Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Πξνψζεζε ηεο Φέηαο ΠΟΠ “ Feta PDO. Let’s get real!” ζηηο 
αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο» αλακέλεηαη αχμεζε ηεο 
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ ζηηο 3 αγνξέο-ζηφρνπο θαηά 20%, ηνπιάρηζηνλ. 
2. Όζνλ αθνξά ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν, ζα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία: 
• θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, • ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη 
• κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
πνπ αθνξνχλ ηελ αμία θαη ηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ Φέηαο ΠΟΠ ζηηο 3 ρψξεο ζηφρνπο, θαζψο 
θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ηάζεηο ζηελ θαηαλάισζε ηεο Φέηαο ΠΟΠ, ηηο ηάζεηο ηεο κέζεο 
ηηκήο πψιεζεο, ηηο ηάζεηο ησλ πσιήζεσλ ηνπ ηνκέα ζηηο 3 ρψξεο ζηφρνπο. 
Δπηπιένλ, ζα ζπιιερζεί θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Αλάδνρν 
ζην πιαίζην ηεο κεζνδνινγηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο. 
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ν Αλάδνρνο, ζα 
εμάγεη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ αιιαγή ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο Φέηαο ΠΟΠ ζηηο 
ρψξεο ζηφρνπο θαη ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο. 
Μεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Πξνψζεζε ηεο Φέηαο ΠΟΠ “ Feta PDO. Let’s get real!” ζηηο 
αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Γαιιίαο» αλακέλεηαη αχμεζε ησλ 
εμαγσγψλ ηεο Φέηαο ΠΟΠ ζηηο 3αγνξέο-ζηφρνπο θαηά 48%, ηνπιάρηζηνλ κε αληίθηππν πέξα 
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη Απφδνζε Δπέλδπζεο (ROI) 24,44. 
 

7. Εκηιμώμενη ζςνολική ηάξη μεγέθοςρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Αμία ρσξίο ΦΠΑ: 70.000,00 € (86.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) 

 

8. Δεν γίνονηαι δεκηέρ εναλλακηικέρ πποζθοπέρ. 

 

9. Υπονοδιάγπαμμα παποσήρ ςπηπεζιών και διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ. 

Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ε 
νπνία ζα έρεη δηάξθεηα 36 κήλεο ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο. 
 

10. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο 

παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ, απαηηείηαη θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ 

παξφκνησλ δξάζεσλ. 

11. Είδορ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ 



 
Αλνηθηή δηαδηθαζία άξζξνπ 27 λ. 4412/2016 κε ζχληεηκεκέλε πξνζεζκία παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ 20 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο (επηζπεπζκέλε δηαδηθαζία) ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016. Οη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηελ 
ζχληκεζε ησλ πξνζεζκηψλ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνξηζηηθή πξνζεζκία 90 εκεξψλ απφ ηηο 
22/10/2017 γηα ηελ ππνγξαθή χκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο πνπ 
πξνβιέπνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ 
λ. 4412/2016. 
 

12. Κπιηήπια ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Κξηηήξην πνηφηεηαο Α1: Αληίιεςε γηα ην έξγν, θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ / ηάζκηζε: 16% 
Κξηηήξην πνηφηεηαο Α2: αθήλεηα ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ / ηάζκηζε: 36% 
Κξηηήξην πνηφηεηαο Β1: χζηεκα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαη νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηεο Οκάδαο Έξγνπ / ηάζκηζε: 28% 
Σηκή - ηάζκηζε: 20% 
 

13. Πποθεζμία παπαλαβήρ ηων πποζθοπών: Δεςηέπα 18/12/2017 

 

14. Ελάσιζηη απαιηούμενη σπονική διάπκεια ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ 

Γηάξθεηα ζε κήλεο: 6 (απφ ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ) 
 

15. Όποι για ηην αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών 

Ηκεξνκελία: 22/12/2017 
Σνπηθή ψξα: 11:00 
 

16. Οι πποζθοπέρ ζςνηάζζονηαι ζηα ελληνικά. 

 

17. Φοπέαρ απμόδιορ για ηιρ διαδικαζίερ πποζθςγήρ 

ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 
Λεσθ. Θεβψλ 196-198 - Άγ. Ισάλλεο Ρέληεο, ΑΘΗΝΑ, 18233, ΔΛΛΑΓΑ 
Σειέθσλν: +30 2132141216 / Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: aepp@aepp-procurement.gr / Φαμ: 
+30 2132141229 / Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν: http://www.aepp-procurement.gr/ 
 

18. Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ πποκήπςξηρ ζηην Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ 

Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ: 

 

19. Η ζύμβαζη εμπίπηει ζηη Δ. 

 

20. Εγγςήζειρ 

Δγγχεζε ζπκκεηνρήο: ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, πξν 
ΦΠΑ, κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο: ζα θαιχπηεη ην 5% ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πξν ΦΠΑ, 
πνπ ζα θαηαηεζεί κε ηελ ππνγξαθή ηεο. 
 

21. ςζηημικόρ απιθμόρ διαγωνιζμού ζηο ΕΗΔΗ: 50215 

 

 Γηα ηνλ Οξγαληζκφ 

          

Αζαλάζηνο Βιάρνο Γξ. Γεψξγηνο Καξέηζνο 

 

 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

Πξφεδξνο Γ.. 

 


