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Πποκήπςξη Ανοικηού Γιαγυνιζμού με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομικήρ απότευρ πποζθοπά  για ηην επιλογή αναδόσος για ηην Γπάζη 3.1 «ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ» 

 
1. Αναθέηοςζα Απσή 

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 

ΘΑΒΑΙΑ, ΣΖΙ.: +30 2510 222942, FAX.: +30 2510 231505  

 
2. Καηηγοπία και πεπιγπαθή ηυν ςπηπεζιών 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην έξγν «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL 
FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS / EMPLOCOMP» πξνυπνινγηδφκελεο 
δαπάλεο 90.000,00€.  
Θαηεγνξία ππεξεζηψλ: 24, Αξηζκφο Αλαθνξάο CPC: 92, Θσδηθφο CPV: 80520000-5,ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε 
ηνπ άξζξνπ 78, παξάξηεκα ΗΗΒ ηνπ ΠΓ 60 (ΦΔΘ 64/Α/16.03.2007) θαη ηνλ Δ.Θ. 213/2011. 
 
3. Σόπορ παποσήρ ςπηπεζιών 
Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο φπσο νξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.  
 
4. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 
ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε-
κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Γ ηνπ 
ΠΟΔ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΘ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη 
απφ ηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ ή είλαη λνκηθά πξφζσπα 
πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή θξάηνπο-κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη 
ηε Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή 
ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ, ηα νπνία 
εκπληπώνοςν ηα κπιηήπια σπημαηοοικονομικήρ και ηεσνικήρ ικανόηηηαρ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
1.3.3, Θεθάιαην Η, Κέξνο Β ηεο πξνθήξπμεο θαη έρνπλ πιζηοποιηθεί υρ Κένηπα Δπαγγελμαηικήρ 
Καηάπηιζηρ (ΚΔΚ) από ηο ΔΚΔΠΙ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 110327/14-2-2005 (ΦΔΘ 230/Β’ 
/21-2-2005) Θ.Τ.Α. Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο & Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (γηα ηνπο 
δηαγσληδφκελνπο ηεο εκεδαπήο) ή απφ αληίζηνηρν επίζεκν δεκφζην θνξέα πηζηνπνίεζεο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο (γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο ηεο αιινδαπήο). ην δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 
είηε απηφλνκα είηε σο κέιε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εμσρψξηεο (off-shore) εηαηξείεο, ζχκθσλα κεηά νξηδφκελα 
ζην άξζξν 4 παξ. 4 λ. 3310/2005. 
Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πξννξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία: Όρη 
Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θιεζνχλ λα δειψζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ ζηειερψλ ηνπο 
πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: Όρη 
 
5. Γιασυπιζμόρ ηος έπγος ζε ημήμαηα 
Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθπφλεζε κέξνπο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 
 
6. Απαγόπεςζη εναλλακηικών πποζθοπών 
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
 
7. Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ ή πποθεζμία ολοκλήπυζηρ παποσήρ ςπηπεζιών 
Πξνζεζκία νινθιήξσζεο: 31/12/2012 
 
8. Δπυνςμία και διεύθςνζη ηηρ ςπηπεζίαρ 

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 

ΘΑΒΑΙΑ, ΣΖΙ.: +30 2510 222942, FAX.: +30 2510 231505.  
Θάζε ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα παξαιάβεη δσξεάλ αξηζκεκέλν ηεχρνο ηεο 
δηαθήξπμεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαη ε παξαιαβή ηνπ γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε 
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ηαρπκεηαθνξηθή (courrier). 
Όζνλ αθνξά ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε Γηαθήξπμε ηζρχεη φηη νξίδεηαη ζην Άξζξν 3.5 ηεο 
Γηαθήξπμεο.  
9. Σόπορ, σπόνορ και ηπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ – ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ 

ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ, ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ, ΣΖΙ.: +30 2510 222942, FAX: +30 2510 231505  
 
Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ: 29/05/2012,  Ώξα: 14:00 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε.  
 
10. Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ αποζθπάγιζηρ 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 30/05/2012, Ώξα:10:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο 
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο 
 
11. Απαιηούμενερ εγγςήζειρ 
Ζ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ 
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε Δπξψ (€) πνζνζηφ 5% ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).  

 
12. Βαζικοί ηπόποι σπημαηοδόηηζηρ και πληπυμών 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε 
 
13. Νομική μοπθή αναδόσος 
Α)Δηαηξία 
Β)Έλσζε πξνζψπσλ 
Γ)Θνηλνπξαμία εηαηξηψλ 
Ζ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 
Ωζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα 
πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 
χκβαζεο. 
 
14. Καη’ ελάσιζηον πληποθοπιακά ζηοισεία και διαηςπώζειρ ζσεηικά με ηην καηάζηαζη ηος κάθε 
ςποτηθίος πος θα απαιηηθούν για ηην αξιολόγηζη  

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 
 
15. Πεπίοδορ καηά ηην οποία ο ςποτήθιορ δεζμεύεηαι από ηην πποζθοπά ηος 
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα 180 ημέπερ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο). 
 
16. Κπιηήπια αξιολόγηζηρ πποζθοπών και ανάθεζηρ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα: Θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε.  
 
17.  Λοιπά πληποθοπιακά ζηοισεία 
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ θαηά 85% θαη θαηά 15% απφ εζληθνχο πφξνπο.  
 
18. Ημεπομηνία δημοζίεςζηρ πποκαηαπκηικήρ ενημεπυηικήρ ανακοίνυζηρ 

Γελ ππήξμε ηέηνηα δεκνζίεπζε. 
 
19. Ημεπομηνία αποζηολήρ ηηρ πποκήπςξηρ 
Ζ παξνχζα δεκνζίεπζε απεζηάιε ζην ΦΔΘ ζηηο 25/04/2012. 

  
 

 
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

 
 

ΕΑΦΔΗΡΖ ΚΤΣΑΘΗΓΖ 
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