Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις:
Α. Σχετικά με το Άρθρο 12 παρ. 1 «Ο υποψήφιος ή, εφόσον πρόκειται για
ένωση/ κοινοπραξία, ένα τουλάχιστον μέλος της, πρέπει να έχει προβεί σε
εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση δύο ( 2) τουλάχιστον ανάλογων
έργων παροχής υπηρεσιών εντός των τελευταίων τριών (3) πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού ετών. …»
Ερώτηση: Ως τελευταία τρία έτη πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού
θεωρείται το διάστημα από 14/9/2009 – 13/9/2012?

Απάντηση: Όπως ρητά ορίζεται στην προκήρυξη ο υποψήφιος «πρέπει να
έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση δύο (2)
τουλάχιστον ανάλογων έργων παροχής υπηρεσιών εντός των
τελευταίων τριών (3) πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού
ετών». Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 13/9/2012.
Συνεπώς, τα εν λόγω έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
από την
13/9/2009 έως την 12/9/2012.

Β. Σχετικά με το Άρθρο 13 παρ. ΙΙΙ 4 « Για την απόδειξη της συνδρομής
της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 12: Ισολογισμούς ή αποσπάσματα
ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού
οικονομικών χρήσεων για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί ισολογισμοί (2008,
2009, 2010), ….»
Ερώτηση:
1. Για τις εταιρείες που κλείνουν οικονομική χρήση στις 31/12 κάθε
έτους:
Θα προσκομιστούν οι κάτωθι
ισολογισμοί?
- 1/7/2008-30/06/2009
- 1/7/2009-30/06/2010
-1/7/2010-30/06/2011
2. Για τις εταιρείες που κλείνουν οικονομική χρήση στις 30/06 κάθε έτους :
Θα προσκομιστούν οι κάτωθι ισολογισμοί?
- 01/01/2009-31/12/2010
- 01/01/2010-31/12/2011
- 01/01/2011-31/12/2012

Απάντηση: Όπως ρητά ορίζεται στην προκήρυξη οι Ισολογισμοί αφορούν
στις χρήσεις 2008,2009 και 2010.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση του υποψήφιου, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν δημοσιεύει ισολογισμούς που ταυτίζονται με τα
παραπάνω έτη, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε σχετική διευκρίνιση και σε
κάθε περίπτωση οφείλει να προσκομίσει όλους τους αναγκαίους
ισολογισμούς από τους οποίους προκύπτει ότι καλύπτεται η ζητούμενη
προϋπόθεση.
___________________________________________________________
Γ. Σχετικά με το Άρθρο 13 παρ. ΙΙΙ, 2 «Την πλέον πρόσφατη Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση, που υπέβαλε ο υποψήφιος στο ΙΚΑ, με νόμιμο
αποδεικτικό υποβολής, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος…»
Ερώτηση: Απαιτείται να κατατεθεί μόνο το νόμιμο αποδεικτικό υποβολής ή
ολόκληρη η ΑΠΔ με γραμμοσκιασμένα τα ονόματα του μόνιμου
προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης?
Απάντηση: Όπως ρητά ορίζεται στην προκήρυξη ο υποψήφιος οφείλει να
προσκομίσει «Την πλέον πρόσφατη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση,
που υπέβαλε ο υποψήφιος στο ΙΚΑ, με νόμιμο αποδεικτικό υποβολής»
από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος – ή, σε περίπτωση ένωσης
/κοινοπραξίας,
όλα τα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας αθροιστικά –
απασχολεί τουλάχιστον εβδομήντα άτομα ως μόνιμο προσωπικό με
σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά το έτος
διενέργειας του διαγωνισμού. Στο παραπάνω προσωπικό δεν
προσμετράται ο αριθμός των εκπαιδευτών/ καθηγητών».
Σε περίπτωση που στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση περιλαμβάνεται
και προσωπικό, που δεν πληροί την παραπάνω προϋπόθεση ο
υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική διευκρίνιση με σαφή
των προσώπων που πληρούν τη
παράθεση των στοιχείων
ζητούμενη
προϋπόθεση και περιλαμβάνονται στην Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση.
_____________________________________________________
Δ. Σχετικά με το Άρθρο 12 παρ. 3 «Ο υποψήφιος ή εφόσον πρόκειται για
ένωση/ κοινοπραξία όλα τα μέλη της αθροιστικά πρέπει να διαθέτει επαρκή
Ομάδα Έργου…»
καθώς επίσης
το άρθρο 13 παρ. ΙΙΙ, 3 «β. Επικυρωμένοι Τίτλοι Σπουδών…, γ) Αντίγραφα
συμβάσεων…, δ) υπεύθυνες δηλώσεις»

Ερώτηση: Για την απόδειξη της συνδρομής της προϋπόθεσης του άρθρου
12 παρ. 3 απαιτείται να κατατεθούν τα δικαιολογητικά του άρθρου 13 παρ.
ΙΙΙ, 3,β, γ, δ μόνο για τον υπεύθυνο έργου, τον αναπληρωτή υπεύθυνο
έργο και τον διοικητικό υπεύθυνο ή για το σύνολο της ομάδας έργου που
απαρτίζεται από πολύ περισσότερα άτομα (Οικ. Διευθυντής, Υπεύθυνος
Διασφάλισης, Ποιότητας, Περιφερειακοί Συντονιστές, Περιφερειακοί
Υπεύθυνοι, Διοικητικοί Υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι επικοινωνίας, γραμματεία,
κλπ.)?
Απάντηση: Όπως ρητά ορίζεται στην προκήρυξη « Ο υποψήφιος ή εφόσον
πρόκειται για ένωση /κοινοπραξία όλα τα μέλη της αθροιστικά πρέπει να
διαθέτει επαρκή Ομάδα Έργου ώστε να ανταποκριθεί πλήρως, επαρκώς
και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του παρόντος Έργου. Ειδικότερα
πρέπει κατ΄ ελάχιστον να διαθέτει:
α. Ένα Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), ο οποίος θα διευθύνει και
θα διοικεί το Έργο. Ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα
ακόλουθα προσόντα:
αα. πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών
ββ. τουλάχιστον πενταετή (5ετή) επαγγελματική εμπειρία με αντικείμενο
τη διοίκηση της
οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης
β. Έναν Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα υποστηρίζει και θα
αναπληρώνει τον Υπεύθυνο Έργου και θα πρέπει να διαθέτει τα ίδια με
αυτόν προσόντα και συγκεκριμένα:
αα. πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών
ββ. τουλάχιστον πενταετή (5ετή) επαγγελματική εμπειρία με αντικείμενο
τη διοίκηση της
οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης
γ. Ένα Διοικητικό Υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του
διοικητικού συντονισμού των δομών, αιθουσών και υπηρεσιών
του
αναδόχου και πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα :
αα. πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών
ββ. τουλάχιστον τριετή (3ετή) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα
διοικητικού συντονισμού έργων επαγγελματικής κατάρτισης
Η απόδειξη της συνδρομής αυτής της προϋπόθεσης γίνεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 13 III.»
Επομένως τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 13.III.3 στοιχεία και
δικαιολογητικά οφείλουν να προσκομιστούν για τα παραπάνω μέλη της
Ομάδας Έργου.

