AVIZ DE CONTRACT

Cooperativa Agricolă Ag. Loukas Rachis OP, este coordonatorul
programului multinational 101015762 - EU Orchards of Taste depus
pentru finanțare în iunie 2020 în cadrul Reg (UE) 1144/2014, Reg (UE)
2015/1829 și 2015/1831 și al apelului pentru Propuneri AGRI-MULTI-C2020 în parteneriat cu Cooperativa Agricolă din Nestos și ASOCIATIA
ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA PRODCOM
LEGUME FRUCTE DIN ROMANIA cu buget total 2.952.562 EUR, pentru
promovarea fructelor și legumelor proaspete în țările terțe (Malaezia,
Singapore, Indonezia și Coreea de Sud).
Programul multinational a fost aprobat pentru finanțare prin scrisoarea
Comisiei Europene conform Ref. Ares (2020) 4845721 - 16/09/2020 cu
data de începere 01.01.2021, și durata 36 luni.
Pentru punerea în aplicare a acțiunilor proiectului cu valoarea totală
estimată la 2.695.282 EUR, coordonatorul lansează o cerere deschisă de
propuneri
pentru
selectarea
organismului
(organismelor)
de
implementare cu criteriul de atribuire cea mai avantajoasă ofertă
economică. Proiectul este împărțit în trei (3) LOTURI și ofertele ar trebui
să fie pentru toate LOTURILE.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 11 decembrie 2020, ora
14:00, iar locul depunerii ofertelor este sediul coordonatorului (Rachi
Pierias, 60100). Deschiderea ofertelor va avea loc după data limită de
depunere a ofertelor la sediul coordonatorului.
Specificațiile
ofertei
sunt
disponibile
gratuit
pe
site-urile
www.kerasiarachis.gr, www.asnestos.gr και www.oipalegumefructe.ro.
Persoana de contact: Dimitrios Ntouros, +23510 98711, e-mail:
info@kerasiarachis.gr. Termenii și condițiile de participare, regulile de
depunere a ofertelor și descrierea procedurii și a acțiunilor proiectului
sunt incluse în caietul de sarcini. Valabilitatea ofertelor va fi de două (2)
luni începând de la data limită de depunere.

CONTRACT NOTICE
The Agricultural Cooperative Ag. Loukas Rachis OP, is the
Coordinator of the multiprogramme 101015762 — EU Orchards of
Taste submitted for financing on June 2020 in the frame of Reg (EU)
1144/2014, Reg (EU) 2015/1829 and 2015/1831 and of the Call for
Proposals AGRI-MULTI-C-2020 in partnership with the Agricultural
Cooperative of Nestos
and the ASOCIATIA ORGANIZATIA
INTERPROFESIONALA
NATIONALA
PRODCOM
LEGUME
FRUCTE DIN ROMANIA of total budget EUR 2.952.562 for the
promotion of fresh fruits and vegetables in third countries (Malaysia,
Singapore, Indonesia and South Korea).
The multiprogramme was approved for finanicing according to Ref.
Ares(2020)4845721 - 16/09/2020 letter of the European Commission
with starting date the 01.01.2021 and duration 36 months.
For the implementation of the actions of the prοject with total
estimated value EUR 2.695.282, Coordinator is launching an Open
Call for Proposals for the selection of implementing body(ies) with
award criteria the most economically advantageous tender. The
project is divided in three (3) LOTS and tenders should be for all
LOTS.
Deadline for submission of tenders is December 11th 2020, 14:00
and place of submission of tenders is the premises of Coordinator
(Rachi Pierias, 60100). The opening of tenders will take place after
the deadline of submitting tenders at the premises of Coordinator
Tender Specification is available free of charge at the websites
www.kerasiarachis.gr,
www.asnestos.gr
και
www.oipalegumefructe.ro. Contact person: Dimitrios Ntouros,
+23510 98711, e-mail: info@kerasiarachis.gr. Terms and
participation conditions, rules for submitting tender and description of
the procedure and of project’s actions are included in the Tender
Specifications. The validity of tenders will be for two (2) months
starting from the deadline of submission.

