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ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοινώνει την διενέργεια Ανοιχτού Τακτικού
Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του
έργου «Εργαλείο Ψυχομετρικής Αξιολόγησης για την υποστήριξη της υλοποίησης των Πράξεων 1
και 2 του Άξονα Προτεραιότητας 01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων». Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα προκύψει από τη
στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων.
Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των Πράξεων: 1) "Υλοποίηση προγραμμάτων
συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους
Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών
για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση)", και 2) της αντίστοιχης Πράξης για τις 3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου", οι οποίες έχουν ενταχθεί με κωδικούς MIS 372922 και MIS 372924, αντίστοιχα, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» («Ε.Π.») και, ειδικότερα, στον Άξονα
Προτεραιότητας "01 - Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη ανθρώπινου δυναμικού υφιστάμενου συνέπειες
απρόβλεπτων τοπικών/τομεακών κρίσεων συνδεόμενων με οικονομική/κοινωνική αναδιάρθρωση,
συμπερ/νης αυτής που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με συνέπειες απελευθέρωσης
εμπορίου".
1.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενός Ψυχομετρικού Εργαλείου
Αξιολόγησης των ανέργων των κλάδων αναφοράς, πλήρως παραμετροποιήσιμου και προσαρμόσιμου
στις ανάγκες των Πράξεων 1 και 2, το οποίο θα διαλειτουργήσει / ενσωματωθεί στη Διαδικτυακή
Πλατφόρμα της ΕΕΔΕ. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των Συμβούλων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του προσωπικού της ΕΕΔΕ που θα συμμετάσχουν στην
υλοποίηση των Πράξεων.
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Ειδικότερα, το Ε.Α. θα παρέχει έγκυρες ψυχομετρικές αξιολογήσεις, μέσω των οποίων οι ΣΕΠ θα έχουν τη
δυνατότητα να εντοπίζουν επαγγελματικά πεδία και ομάδες επαγγελμάτων που ταιριάζουν στους
ανέργους.
Το Ε.Α. θα πρέπει να είναι δοκιμασμένο επιτυχώς σε αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα ή/και διεθνώς (να
έχει χρησιμοποιηθεί με αποδεδειγμένη επιτυχία στην ψυχομετρική αξιολόγηση σε μεγάλης κλίμακας
προγράμματα υποστήριξης ανέργων, μέσω συμβουλευτικής και κατάρτισης προκειμένου να
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας).
2.

Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€150.000,00),
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.
Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο θα αφορά σε κόστος προσαρμογών του Έργου σε τυχόν
νέες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες θα απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
της (ενδεικτικά: αξιολόγηση αριθμού ανέργων άνω των 5.000) και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα
χιλιάδων Ευρώ (€40.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, ήτοι στο ποσό των σαράντα εννέα
χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€49.200,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3.

Διάρκεια Σύμβασης – Προθεσμίες

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.
Ενδιάμεσες αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, καθώς και ποινικές ρήτρες, σε
περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών, ορίζονται αναλυτικά στην Προκήρυξη.
4.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και
νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα και πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στην Προκήρυξη.
5.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την
τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής:
5.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011)
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων,
τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου.
5.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, επαγγελματική εμπειρία, ικανότητα και τεχνογνωσία,
ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους, ώστε να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και
ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψήφιων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και τα
σχετικά αποδεικτικά τεκμηρίωσης της πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων, ορίζονται αναλυτικά
στο άρθρο 2.5 της Προκήρυξης.
6.

Εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν –επί ποινή αποκλεισμού- Εγγυητική
Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% επί του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ) και χρονικής ισχύος ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της
Προσφοράς.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Σύμβασης, ύψους 10% επί του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7.

Δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι Προσφέροντες

Για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει –επί ποινή αποκλεισμού- να
προσκομίσουν δικαιολογητικά και έγγραφα για την πιστοποίηση της νομιμοποίησης των επιχειρήσεών
τους και της πλήρωσης των όρων τεχνικού και οικονομικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και υπεύθυνες
δηλώσεις για τη δέσμευση προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης πριν την υπογραφή της
σύμβασης. Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη.
8.

Αποκλεισμός συμμετοχής

Αποκλείονται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τη Σύμβαση όσοι:


δεν πληρούν τα οριζόμενα στο Δικαίωμα Συμμετοχής



έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα



έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης



εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις
βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.


μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα
διαγωνιζόμενων.



Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της

9.

Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού – πληροφορίες

Η διάθεση της Προκήρυξης και των συνοδευόντων αυτής Παραρτημάτων γίνεται από την Έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Τ.Κ. 111 44 Αθήνα, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 4ος όροφος, γραφείο ΕΥΔ, και η παραλαβή της γίνεται είτε
αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη,
για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’
αυτής.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα
Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
10.

Πληροφορίες, διευκρινίσεις για τα έγγραφα του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές
πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α) σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα
αποστείλει τις απαντήσεις το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
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β) σε κάθε άλλη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει τις απαντήσεις το αργότερο εντός
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν
μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: eyd@eede, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους
υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει
σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
11.

Τόπος και χρόνος υποβολής των Προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 23/07/2012 και ώρα
12:00μμ στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
12.

Τρόπος υποβολής Προσφορών

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή
τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας αρχής όπου
γίνεται και χρονοσήμανση.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής τους.
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, ως
εξής:
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Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»
με τα περιεχόμενα και τις λεπτομέρειες που ορίζονται αναλυτικά στην Προκήρυξη.
13.

Ισχύς Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
14.

Επιτροπή Διαγωνισμού

Υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία έχει
ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και το στάδιο
υποβολής της εισήγησης ανάθεσης προς το αρμόδιο όργανο της ΕΕΔΕ.
15.

Τρόπος ανάδειξης Αναδόχου

Η Σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με το
εδάφιο (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 51 του Π.Δ. 60/2007, βάσει αξιολόγησης των τεχνικών και
των οικονομικών προσφορών. Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών περιγράφονται αναλυτικά στην
Προκήρυξη και το Παράρτημα Γ’ αυτής.
16.

Γλώσσα Διαγωνισμού και Σύμβασης

Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού, των προσφορών και της σύμβασης θα είναι
συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στη Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα
επικρατεί η ελληνική διατύπωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΕΔΕ
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