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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκτέλεση του Έργου

«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Μετατροπή συµβατικού εκπαιδευτικού υλικού σε διαδραστικό
ηλεκτρονικό υλικό», των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Επιχειρησιακού

Άξονας Προτεραιότητας 7 και 8» µε MIS 445730 και 445731, του
Προγράµµατος

«Εκπαίδευση

και

∆ια

Βίου

Μάθηση»,

που

συγχρηµατοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και
από Εθνικούς Πόρους - ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Ταξινόµηση κατά CPV: Κατηγορία υπηρεσίας 7 «Υπηρεσίες Πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες».

CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των

πληροφοριών: παροχή συµβουλών, ανάπτυξη λογισµικού, ∆ιαδίκτυο και
υποστήριξη»

Αριθµός ∆ιακήρυξης 1/2013

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
2. ∆ιεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες - Παροχή Εγγράφων - Αποστολή των
Προσφορών: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), στον
7ο όροφο του επί της οδού Γ’ Σεπτεµβρίου 36, Τ.Κ. 10436, Αθήνα, 210-5218708, Fax: 2105218754, E-mail: mkoutouzis@kanep-gsee.gr.
3. Είδος σύµβασης προµήθειας: Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών.
4. Συσχέτιση του ∆ιαγωνισµού µε Σχέδιο/ Πρόγραµµα Χρηµατοδοτούµενο από τα
Ταµεία της Ε.Ε.: Επιχειρησιακού Προγράµµατος, «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», που
συγχρηµατοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και
από Εθνικούς Πόρους - ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
5. Περιγραφή-αντικείµενο της σύµβασης: Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης του Ανοικτού
∆ιαγωνισµού είναι η ανάθεση του έργου για τη µετατροπή του συµβατικού εκπαιδευτικού
υλικού σε διαδραστικό ηλεκτρονικό υλικό για χρήση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα
λάβει χώρα µέσω της µεθόδου του e-learning στα πλαίσια των σεµιναρίων ανάπτυξης
οριζόντιων και κοινωνικών δεξιοτήτων των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7» και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 8» που υλοποιεί το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
6. ∆εν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
7. Συνολικός προϋπολογισµός: Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά
(195.121,95€) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ
(240.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (23%). ∆εν προβλέπεται η άσκηση
δικαιώµατος προαίρεσης.
8. ∆ιάρκεια ή προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης: Το αντικείµενο του έργου θα πρέπει να
ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 ΚΑΙ 8».
9. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Η προσφορά των υποψηφίων στο
διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5%
του προϋπολογισµού του Έργου, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Με την υπογραφή
της σύµβασης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και
επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχή.
10. Όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις εφαρµοζόµενες διατάξεις:
Όπως στο τεύχος προκήρυξης.
11. Πληροφορίες σχετικά µε την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων
και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονοµικών,
χρηµατοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της
προκήρυξης.
12. Νοµικό καθεστώς - Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική ικανότητα - Τεχνική
ικανότητα - απαιτούµενα αποδεικτικά: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.
13. Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος εργοληπτών, προµηθευτών ή παρόχων
υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση για Τµήµα του Έργου: Όπως στο τεύχος
προκήρυξης.
14. Είδος ∆ιαδικασίας: Ανοικτή
15. Κριτήρια Ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα
µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης.

16. Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών: Ηµέρα Τρίτη 15/10/2013, ώρα 12:00.
17. Προθεσµία για παραλαβή των συµβατικών τευχών προκήρυξης και
συµπληρωµατικών εγγράφων: Έξι ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής δηλαδή µέχρι την Τετάρτη 9/10/2013
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:00 έως και 16:00.
18. Γλώσσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα.
19. Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: εκατόν ογδόντα
(180) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
20. ∆ικαίωµα Συµµετοχής: Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που
είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της
Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν κυρώσει τη
Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση
καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε
την ΕΕ. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε
την νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – µέλους που έχει υπογράψει
την Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την
κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ
των ανωτέρω χωρών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει απαραιτήτως να
πληρούν, τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 10 «Ειδική
Τεχνική, Επαγγελµατική και Χρηµατοπιστωτική Ικανότητα» του αναλυτικού τεύχους
διακήρυξης..
21. Ηµέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί
την Τρίτη 15/10/2013 και ώρα 12:30, στα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), στον 7ο όροφο του επί της οδού Γ’ Σεπτεµβρίου 36, Τ.Κ.
10436, Αθήνα, Ελλάδα. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δύναται να παρευρίσκονται οι
νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός τους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης.
22. Χρόνος και τόπος παράδοσης των υπηρεσιών : Η διάρκεια της σύµβασης είναι από
την ηµέρα υπογραφής της µέχρι την λήξη των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Α.Π. 7 KAI 8» σύµφωνα µε τις σχετικές Αποφάσεις
Ένταξης.και ο τόπος παράδοσης των υπηρεσιών είναι στα γραφεία του Κέντρου Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), επί της οδού Γ’ Σεπτεµβρίου 36, Τ.Κ.
10436, Αθήνα, Ελλάδα

ΓΙΑ ΤΟ
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Πρόεδρος του ∆Σ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

