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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΠΡΑΞΗ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣLOGISTICS»
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμός 1/2016
Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου:
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ - LOGISTICS»
1. Αναθέτουσα αρχή: Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων», που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα,
Λεωφόρος Ιωνίας αρ.200 και Ιακωβάτων - ΤΚ 11144, Τηλ. 210-2110100, Φαξ 210
2112020-1, E-mail eyd15@eede.gr Ιστοσελίδα www.eede.gr
2. Περιγραφή/αντικείμενο του διαγωνισμού: Το Έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή
κατάρτισης, πιστοποίησης και εποπτείας της πρακτικής για 2.000 άνεργους νέους 18-24
ετών με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τους σε ειδικότητες του τομέα της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics. Τα αντικείμενα κατάρτισης

αφορούν στις

ειδικότητες, που αναφέρονται στη διακήρυξη.
3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Όλη η χώρα.
4. Διαδικασία: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός, λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος
προκήρυξης.
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5. Είδος σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
6. Κατηγορία Υπηρεσιών / Ταξινόμηση κατά CPV: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και

επαγγελματικής κατάρτισης / 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης)
7. Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
9. Μερικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος του έργου.
10. Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
11. Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου: 19 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
12. Δικαιώματα προαίρεσης: Δεν εφαρμόζονται.
13. Διάθεση τεύχους προκήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το
τεύχος προκήρυξης, χωρίς κόστος

από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός

Λεωφόρος Ιωνίας αρ.200 και Ιακωβάτων, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ 11144 όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00. Η παραλαβή των αντιγράφων γίνεται είτε
αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Η προθεσμία για την λήψη της
παρούσας λήγει στις 08/04/2016 και ώρα 15:00
14. Παροχή διευκρινίσεων επί της προκήρυξης: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να
ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και στις 30/03/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν
παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν από την ημερομηνία
που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων
θα πρέπει να απευθύνονται στην Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Κανένας
υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
15. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Μέχρι την 18-04-2016 και ώρα
14:00μ.μ.
16. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού 36.000,00 ευρώ.
17. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Όπως αναφέρονται στο τεύχος
προκήρυξης.
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18. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο παροχών υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί
η σύμβαση: Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ,
του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση
καλύπτεται από την ΣΔΣ. Δικαιούνται να μετέχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που
έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους –
μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
19. Δικαιολογητικά και τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αναφέρονται
αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης.
20. Περίοδος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρούμενοι
από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
21. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:
-

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

-

Η αποσφράγιση των προφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των νόμιμων ή

των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμμετεχόντων, στο κτίριο στέγασης της
Αναθέτουσας Αρχής, οδός Λεωφόρος Ιωνίας αρ.200 και Ιακωβάτων, Αθήνα, Ελλάδα,
ΤΚ 11144, την 18-04-2016 και ώρα 14:30 πμ.
-

Ο παρών διαγωνισμός σχετίζεται με Πράξη η οποία εντάσσεται στο Ε.Π

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και
είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
22. Ημερομηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 17-02-2016.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος
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