Περίληψη Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο
«Θεματικά Εργαστήρια - Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση Θεματικών
εργαστηρίων (workshops)»
Αριθμός 3/2014
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) της Πράξης
Συμβουλευτική Καθοδήγηση Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της προώθησης της
Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» κωδ. MIS 465641
και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου κωδ. MIS 465642,
που εντάσσεται στους Άξονες προτεραιότητας 4 και 5, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
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 210-2112063, 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 σε 546.341,00 ευρώ μη περιλαμβανομένου
ΦΠΑ (672.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Δεν προβλέπεται η άσκηση
δικαιώματος προαίρεσης
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από
Εθνικούς Πόρους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
4. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή βασικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και
αιθουσών, που συνιστούν την υποδομή υλοποίησης Θεματικών εργαστηρίων
(workshops) επιχειρηματικότητας

για 2.000 ωφελούμενους της Πράξης. Τα

Θεματικά εργαστήρια θα είναι ομαδικά και θα περιλαμβάνουν τις ενότητες, που
αναφέρονται στη διακήρυξη. Κάθε ωφελούμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να
παρακολουθήσει Θεματικό εργαστήριο, το οποίο θα έχει διάρκεια 48 ώρες συνολικά,
ήτοι 6 ώρες ανά θεματική ενότητα. Ενόψει των παραπάνω, οι υπηρεσίες που
ζητούνται από τον Ανάδοχο του έργου αφορούν σε Α. Διάθεση δομών (Αιθουσών)
Εκπαίδευσης για την υλοποίηση των Θεματικών εργαστηρίων Β. Παροχή υπηρεσιών
catering ήτοι εδεσμάτων και αναψυκτικών /χυμών /καφέ
ωφελούμενους

Γ.

Οργανωτική,

διοικητική

και

τεχνική

προγραμμάτων διδασκαλίας στα Θεματικά εργαστήρια.
χρησιμοποιηθούν

από

τον

Ανάδοχο

για

την

σε συμβούλους και
υποστήριξη

των

Οι δομές που θα

υλοποίηση

των

Θεματικών

εργαστηρίων, πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου και
πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου.
5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
- οι οκτώ Περιφέρειες Σύγκλισης, ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος,
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο
και
- οι τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, ήτοι Κεντρική Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία και Αττική.
6. Προθεσμία υλοποίησης του έργου
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2015
7. Προσφορά για μέρος - Εναλλακτικές προσφορές
Προσφορές για μέρος του έργου δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται.
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8. Διάθεση της διακήρυξης – πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τη διακήρυξη από τα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφόρος Ιωνίας αρ.200 και Ιακωβάτων - ΤΚ
11144, Αθήνα, Ελλάδα, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 – 15:00 και να
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απευθύνονται σε αυτήν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες. Η προθεσμία για την
λήψη της παρούσας λήγει στις 5/12/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει είτε να κατατίθενται στα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Λεωφόρος Ιωνίας αρ.200 και Ιακωβάτων - ΤΚ
11144 μέχρι την 12/01/2015 και ώρα 13:00 μ.μ., είτε να αποστέλλονται στην
Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη. Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση
είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που
τηρείται από αυτήν.
Αν η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο -προκειμένου για υποψήφια νομικά πρόσωπα - απαιτείται να
χορηγηθεί από αυτόν και να προσκομιστεί κατά το αντίστοιχο στάδιο, εκτός
φακέλου προσφοράς, έγγραφη εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα. Γλώσσα
σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε
άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
10. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας
Αρχής μισή ώρα μετά τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος
εκπρόσωπος των υποψηφίων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους.
11. Εγγυήσεις συμμετοχής
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 10.927,00 ευρώ.
12. Ισχύς των προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους επί 180 ημέρες από την
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
13. Κριτήριο ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
14. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων – δικαίωμα συμμετοχής
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Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 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 καθώς και 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.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση σε συναφή με το
παρόν έργα και να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια
επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας) κατά τα ειδικά οριζόμενα
στο οικείο άρθρο της διακήρυξης.
15. Έννομη προστασία - Όργανο υποβολής προσφυγών
Η έννομη προστασία παρέχεται κατά τις διατάξεις του ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173)
«Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων», όπως ισχύει
Αρμόδιο όργανο για την υποβολή προσφυγών είναι η Αναθέτουσα Αρχή «Ελληνική
Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων», που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, Λεωφόρος
Ιωνίας αρ.200 και Ιακωβάτων - ΤΚ 11144 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το
Διοικητικό της Συμβούλιο.
16. 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.
17. Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση

στην

Υπηρεσία Επίσημων

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12/11/2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ
Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος
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