ΑΔΑ: 90ΛΒ4653ΠΓ-Ι1Ρ

21PROC009224223 2021-09-17
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.09.17 14:33:41
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI TΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΜΟΝΑΔΑ TEXNIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 58,
Ταχ. Κωδ. : 104 41, Αθήνα
Πληροφορίες : Β. Μακρής
Τηλέφωνο : 210-5275093
e-mail
: vmakris@mou.gr

Αθήνα, 17 /09/2021
Αρ. Πρωτ.: 2245
ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ: ΜΙC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & MARKETING AE

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Τροποποίηση μελέτης
για τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης στο Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές
σε συστήματα ποιότητας» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020».
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0030384873

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου: Τροποποίηση μελέτης για
τον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης στο Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε
συστήματα ποιότητας», με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-022017 (ΦΕΚ 667Β’/03-03-2017), ως ισχύει.
Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την
υλοποίηση του έργου, προσκαλείται από τον Κατάλογο Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών της
ΕΥΔ ΠΑΑ, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΜΙC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &
MARKETING AE» να καταθέσει την προσφορά του έως την 27/09/2021 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως
σε κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας, που αφορά την υλοποίηση του εν λόγω έργου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παρούσας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η υπογραφή του συμφωνητικού για το έργο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας
συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή εκ μέρους του αναδόχου της ρητής δέσμευσης ότι θα απέχει
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από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή αγαθού περιγράφεται στην παρούσα μελέτη προς
οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ως δικαιούχος ή προμηθευτής
δικαιούχου στο υπομέτρο 3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για την
αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016.
Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται:

Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην
οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και
συμπ/νου ΦΠΑ).

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).
2. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης.
4. Πιστοποιητικό φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr).
5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ).

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία θα δηλώνεται ότι:
 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της
ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της
ΕΥΔ ΠΑΑ (http://www.agrotikianaptixi.gr/).

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
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Παράρτημα Ι

Πίνακας 1

Είδος Διαδικασίας:

Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν.4412/16
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Χρηματοδότηση

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2021ΣΕ08210021)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών:
Τόπος Υποβολής προσφορών:

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης:

27/09/2021 και ώρα 15:00
ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης,
Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα
Χωρίς ΦΠΑ: 5.000,00€ (πέντε χιλιάδες ευρώ)
Με ΦΠΑ 24%: 6.200,00€ (έξι χιλιάδες διακόσια ευρώ)

CPV:

71356200-0 (Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας).

Διάρκεια Συμφωνητικού:

Μέχρι 29/10/2021
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Πίνακας 2
Ανάλυση φυσικού αντικειμένου

Σκοπιμότητα της τροποποίησης:
Η τροποποίηση της μελέτης αποκλειστικά ως προς τον υπολογισμό των πάγιων δαπανών του
συστήματος ποιότητας AGRO 2 (Παράγραφος 2.3.1 της μελέτης), κρίνεται απαραίτητη διότι η
υφιστάμενη μελέτη συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προκηρυχτεί
το υπομέτρο με επιλέξιμο σύστημα το AGRO 2, ενώ στο μεσοδιάστημα (Νοέμβριος 2019) ο ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έθεσε σε ισχύ την 3η έκδοση των προτύπων
AGRO 2-1 και AGRO 2-2 (προδιαγραφές για όλη τη φυτική παραγωγή), στα οποία ενσωματώθηκαν
στοιχεία από τα προηγούμενα πρότυπα (προδιαγραφές σε ορισμένα είδη καλλιεργειών).
Στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλ. οι δαπάνες
που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η
ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των
δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές του συστήματος.

Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:
1.

Επανακαθορισμός των επιμέρους κατηγοριών των πάγιων δαπανών που αφορούν την

εισαγωγή και την ετήσια συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας AGRO 2-1 και AGRO 2-2.
Η παρούσα μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα για την εξακρίβωση και τον καθορισμό των
επιμέρους κατηγοριών δαπανών που προβλέπονται στο σύστημα ποιότητας AGRO 2-1 και AGRO 2-2
εκ μέρους των παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας μετά
από τις τελευταίες τροποποιήσεις των παραπάνω προτύπων.
Για κάθε επιμέρους κατηγορία δαπάνης πρέπει να αποσαφηνιστεί ο πάροχος/προμηθευτής της
σχετικής υπηρεσίας ή αγαθού, ο οποίος εκδίδει τα σχετικά φορολογικά παραστατικά προς τον
αποδέκτη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η παρούσα μελέτη πρέπει να λάβει υπόψη εάν οι δαπάνες που θα εντοπιστούν στο παραπάνω
πλαίσιο αποτελούν αντικείμενο άλλης συγχρηματοδοτούμενης δράσης. Σε περίπτωση που οι
περιγραφόμενες

δαπάνες

για

το

ίδιο

αντικείμενο

αποτελούν

αντικείμενο

άλλης

συγχρηματοδοτούμενης δράσης πρέπει να τεκμηριωθεί ότι η μέθοδος υπολογισμού μπορεί να
προσαρμοστεί κατά τρόπο που να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης εφόσον
υπάρξει ανάγκη.
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2.

Επανυπολογισμός του ύψος των δαπανών για κάθε μια από τις κατηγορίες δαπάνης που

αφορούν την εισαγωγή και την ετήσια συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας AGRO 2-1 και AGRO 22, ανάλογα με το είδος του δικαιούχου.
Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης για κάθε κατηγορίας δαπάνης θα γίνει με βάση τις τρέχουσες
τιμές της αγοράς (προ ΦΠΑ). Η μελέτη θα ληφθεί υπόψη για να υπολογιστεί το ποσό της στήριξης
που θα παρέχεται μέσω του υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 στους δικαιούχους με την μορφή
του απλουστευμένου κόστους.
Επειδή το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO εφαρμόζεται κυρίως μέσω ομάδων,
μειώνοντας έτσι το κόστος πιστοποίησης, είναι απαραίτητο να υπολογιστούν τα ύψη ενίσχυσης
διακριτά για την περίπτωση που δικαιούχος είναι μεμονωμένος γεωργός και για την περίπτωση που
δικαιούχος είναι ομάδα γεωργών και μάλιστα σε συνάρτηση με το μέγεθος (αριθμό μελών) της
ομάδας, προκειμένου να δοθούν τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους. Επισημαίνεται ότι η
επικείμενη Πρόσκληση στο πλαίσιο του υπομέτρου 3.1 θα αφορά ειδικότερα την εφαρμογή του
συστήματος ποιότητας AGRO 2 στην καλλιέργεια βάμβακος.
Επομένως, η παρούσα μελέτη πρέπει να καταγράψει αναλυτικά σενάρια για τον υπολογισμό του
ύψους ενίσχυσης στην περίπτωση ατομικής και ομαδικής εφαρμογής του συστήματος ποιότητας
από «γεωργικές εκμεταλλεύσεις (γ.ε.)» διαφορετικών μεγεθών στον τομέα της καλλιέργειας
βάμβακος, καθώς και το συνολικό ύψος δαπανών που αντιστοιχούν σε κάθε αντιπροσωπευτικό
μέγεθος ομάδας. Τα διάφορα σενάρια πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τα συνήθη μεγέθη ομάδων
γεωργών που απαντώνται στην αγορά. Επιπλέον, τα διάφορα σενάρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
την ελαστικότητα των διαφόρων κατηγοριών δαπανών συναρτήσει του αριθμού των μελών της
ομάδας και άλλων μεταβλητών που πιθανόν να αναδειχτούν στο πλαίσιο της μελέτης (π.χ αριθμός
αγροτεμαχίων, έκταση). Το πλήθος των κατηγοριών για τα οποία θα υπολογιστεί ύψος ενίσχυσης
και το εύρος του αριθμού των μελών της ομάδας για κάθε κατηγορία θα καθοριστεί κατά την
πορεία σύνταξης της μελέτης σε συμφωνία με τον ΕΦΔ.
Στην μελέτη πρέπει να αναφερθεί η μεθοδολογία υπολογισμού καθώς και οι πηγές των δεδομένων
που χρησιμοποιήθηκαν.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνει η υπ’ αρ. 2021/C200/01
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οδηγίες σχετικά με τις επιλογές απλουστευμένου
κόστους (ΕΑΚ): Χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή, τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου
κόστους, κατ’ αποκοπή ποσά», η μελέτη πρέπει να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση ότι η μέθοδος
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υπολογισμού των δαπανών είναι «δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη» (παρ. 4.2).
Συνεπώς, οι επιμέρους δαπάνες που θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς της μελέτης πρέπει:


να απορρέουν εύλογα από τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας,



το ύψος τους να αντιπροσωπεύει με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους,



να εμπίπτουν στις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζει ο Καν. (ΕΕ) 1305/2013 (άρθρο 16) και το
τεχνικό δελτίο του υπομέτρου στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020,



να είναι συμβατές με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλ. να πληρούν τις
προϋποθέσεις του Καν. (ΕΕ) 702/2014 (άρθρο 48).

