Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο
«Παροχή βασικών υπηρεσιών και πιστοποιημένων αιθουσών που σχετίζονται με την
υποδομή υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης». Αριθμός 3/2012
1.

Αναθέτουσα Αρχή

Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)» Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα,
Ελλάδα - ΤΚ 11144 Τηλ. 210-2110100, Φαξ 210-2112063, E-mail eyd@eede.gr Ιστοσελίδα
www.eede.gr
2.

Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατηγορίας 27 του παραρτήματος IIB του

Π.Δ 60/07 :

«Λοιπές υπηρεσίες» - αριθμός αναφοράς CPC 96
Ταξινόμηση κατά CPV: 75.12.1000-0: Διοικητικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες-

80.49.0000-5:

Λειτουργία εκπαιδευτικών κέντρων
3.

Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι
χιλιάδες (4.620.000) ευρώ

(μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και πέντε εκατομμύρια

εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια (5.682.600) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23%). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85%
και από Εθνικούς Πόρους κατά 15% σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
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4.

Περιγραφή του αντικειμένου του έργου

Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει την παροχή βασικών υπηρεσιών και πιστοποιημένων
αιθουσών που σχετίζονται με την υποδομή υλοποίησης δράσεων επαγγελματικής
κατάρτισης για 3.000 ωφελούμενους, Ωφελούμενοι του έργου είναι απολυμένοι άνεργοι
στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων
και κατασκευών δομικών υλικών, που κατανέμονται

σε 9

Περιφέρειες, που είναι οι

ακόλουθες: Αν. Μακεδονία- Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική.
5.

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Οι 9 περιφέρειες (Αν. Μακεδονία- Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική), όπως
ορίζεται παραπάνω.
6.

Χρόνος υλοποίησης του έργου

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
7.

Προσφορά για μέρος - Εναλλακτικές προσφορές

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν γίνονται αποδεκτές και θα
απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8.

Διάθεση της προκήρυξης – πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν την προκήρυξη και το συνοδευτικό
σχετικό υλικό από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)» Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα,
Ελλάδα - ΤΚ 11144 Τηλ. 210-2110100, Φαξ 210-2112063, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες
και να απευθύνονται σε αυτήν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.
9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από το νόμιμο εκπρόσωπό
τους στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)» Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων, Αθήνα, Ελλάδα - ΤΚ
11144, μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Οι προσφορές
μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση, ως συστημένες. Όσες
προφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι
την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Απόδειξη γι αυτό
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αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Γλώσσα σύνταξης των
προσφορών είναι η Ελληνική. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
9.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)» Λεωφόρος Ιωνίας 200 και
Ιακωβάτων, Αθήνα, Ελλάδα - ΤΚ 11144, στις 13 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13:30. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος
των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους.
10.

Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 5% του προϋπολογισμού του έργου,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων
εκατόν τριάντα ευρώ (284.130€).
11.

Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
12.

Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της
προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
13.

Νομική μορφή των διαγωνιζομένων – δικαίωμα συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 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
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την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα
του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση σε συναφή με το παρόν
έργα, να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής
ικανότητας και οικονομικής /χρηματοοικονομικής επάρκειας) κατά τα οριζόμενα στην
προκήρυξη και να μην εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν 3310/05 όπως
ισχύει. Στην περίπτωση ενώσεων εταιρειών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά αλλά σε περίπτωση που το έργο
κατακυρωθεί σε ένωση εταιρειών η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, (κοινοπραξία), και η ένωση, στην περίπτωση αυτή,
υποχρεούται να το πράξει.
14.

Όργανο υποβολής προσφυγών

Αρμόδιο όργανο για την υποβολή προσφυγών είναι η Αναθέτουσα Αρχή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)» Λεωφόρος Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων,
Αθήνα, Ελλάδα - ΤΚ 11144, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητικό της Συμβούλιο
15.

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως
για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας. Η σύμβαση διέπεται από την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του
Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος
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