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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΠPOXEIPOY ΔIAΓΩNIΣMOY (1/2012)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοινώνει την διενέργεια Πρόχειρου
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 «Ολοκληρωμένη Διαδικτυακή Πλατφόρμα 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 απολυμένωνανέργων 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".
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ
(€84.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και, συγκεκριμένα, τους ενάριθμους κωδικούς Πράξεων
Συλλογικής Απόφασης 2012ΣΕ71980001 και 2012ΣΕ71980000.
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Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν φάκελο προσφοράς
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και τα παραρτήματά της, το αργότερο μέχρι την 10
Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων («Υπηρεσία»), Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, 4ος
όροφος, γραφείο 1. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, ακόμη και εάν η σφραγίδα του ταχυδρομείου η το
συνοδευτικό αποστολής αναφέρουν ημερομηνία και ώρα προγενέστερη της καταληκτικής του
διαγωνισμού.
Η Προκήρυξη και τα παραρτήματά της, διατίθενται από την ΕΕΔΕ, στη διεύθυνση Λ. Ιωνίας 200
και Ιακωβάτων 61, Κάτω Πατήσια, Αθήνα .
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο Πρωτόκολλο της
ΕΕΔΕ, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω
διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για
τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Τα στοιχεία, οι όροι και οι προδιαγραφές του Διαγωνισμού αναφέρονται στην Προκήρυξη η
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Αξιολόγηση Προσφορών και Πίνακας Κριτηρίων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΕΔΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΥΛΙΑΣ
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