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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ, ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ»

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της ΕΥΕ να απαντήσει στα ερωτήµατα που
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα από τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της

παραπάνω προκήρυξης, κρίνεται αναγκαίο να

γίνουν ευρύτερα γνωστές και νέες διευκρινίσεις για ερωτήµατα που έχουν ήδη
τεθεί:
1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να υποβάλουν, σε κάθε Επιµέρους Τεχνική
Προσφορά, αριθµό προγραµµάτων µε συνολικό αριθµό καταρτιζοµένων, ο
οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη δυναµικότητα των πιστοποιηµένων
στην Πληροφορική δοµών του (δηλ. αιθουσών) σε θέσεις κατάρτισης, όπως
αυτή έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ (άρθρο 7 της προκήρυξης). Για
παράδειγµα, αν ένας υποψήφιος ανάδοχος έχει συνολικά σε όλη την Ελλάδα 3
αίθουσες Πληροφορικής πιστοποιηµένες από το ΕΚΕΠΙΣ µε δυναµικότητα 25, 25
και 20 ατόµων, τότε ο συνολικός αριθµός καταρτιζοµένων σε κάθε Επιµέρους
Τεχνική Προσφορά δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 70 άτοµα σε όλη την Ελλάδα
(υπενθυµίζεται η επιπλέον προϋπόθεση του κατώτατου και µέγιστου αριθµού
καταρτιζοµένων ανά πρόγραµµα σε 10 και 20 άτοµα αντίστοιχα)
2. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας Α παραχωρήσει αίθουσα πληροφορικής σε
υποψήφιο ανάδοχο Β, η δυναµικότητα για τα υποβαλλόµενα προγράµµατα
κατάρτισης που αφορούν την προς παραχώρηση αίθουσα αφαιρείται από τον
υποψήφιο ανάδοχο Β
3. Σε περίπτωση υποβολής προγράµµατος κατάρτισης σε σχολική αίθουσα,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6, παρ. 7, η δυναµικότητα
αφαιρείται από τη δυναµικότητα του υποψήφιου αναδόχου
4. Οι τρεις τύποι εκπαιδευτικών προγραµµάτων αντιστοιχούν σε τρεις τίτλους των
προτεινόµενων

προγραµµάτων

κατάρτισης

των

Επιµέρους

Τεχνικών

Προσφορών. Για παράδειγµα, τα προγράµµατα κατάρτισης τύπου 1 έχουν ως
τίτλο «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων
∆εδοµένων».
5. ∆εν είναι απαραίτητο να κατονοµάζονται το πρότυπο ή/και ο φορέας
πιστοποίησης στην Επιµέρους Τεχνική Προσφορά

6. Κατά την υποβολή της προσφοράς, δεν απαιτείται η προσκόµιση κάποιου
προσυµφώνου/ συµφωνητικού µε το φορέα πιστοποίησης µε τον οποίο θα
συνεργαστεί ο Ανάδοχος µετά την έγκριση των προγραµµάτων κατάρτισης.
Εποµένως η σύναψη συµφωνίας µε το φορέα πιστοποίησης δεν είναι απαραίτητο
να γίνει πριν από την έγκριση των προγραµµάτων
7. Στο Άρθρο 4, παρ. Ε της προκήρυξης, στο οποίο γίνεται αναφορά στα τυπικά
κριτήρια αποκλεισµού, αναφέρεται ότι «Την πιστοποίηση θα αναλάβουν φορείς
πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι
έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) µε την υπ’ αριθ. Γ/25081/1-12-2005 ΚΥΑ των Υπουργών
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης…». Εποµένως, αν στις Επιµέρους Τεχνικές Προσφορές γίνεται
συγκεκριµένη αναφορά ή αν µε οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει ότι τα πρότυπα
πιστοποίησης ή οι φορείς που θα αναλάβουν την πιστοποίηση µετά την έγκριση
των προγραµµάτων κατάρτισης δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. µε
βάση

την

προαναφερθείσα

ΚΥΑ,

τότε

τα

προτεινόµενα

προγράµµατα

αποκλείονται, σύµφωνα µε το Άρθρο 11, παρ. Β.IV της προκήρυξης
8. Έχει ήδη διευκρινιστεί ότι η µεθοδολογία υλοποίησης του προτεινόµενου από
τον υποψήφιο ανάδοχο σχεδίου αυτοεκπαίδευσης, στην οποία περιλαµβάνεται
µεταξύ

άλλων

η

χρονική

διάρκεια

της

αυτοεκπαίδευσης,

προτείνεται,

περιγράφεται και τεκµηριώνεται στην Τεχνική Προσφορά από τον υποψήφιο
ανάδοχο. Στο ίδιο πλαίσιο, η επιλογή µιας πλατφόρµας τηλεκατάρτισης - ως
εργαλείο αυτοεκπαίδευσης - στο θεµατικό αντικείµενο της κατάρτισης και µε
πρόσβαση από την πιστοποιηµένη αίθουσα πληροφορικής µπορεί να προταθεί,
να περιγραφεί και να τεκµηριωθεί
9. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να
καλύπτεται είτε µε µία είτε µε άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών
του υποψηφίου αναδόχου (άρθρο 8 της προκήρυξης)
10. Στην προκήρυξη αναφέρεται µόνο ανώτατο και όχι κατώτατο όριο στο κόστος
πιστοποίησης.

Το
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έκπτωσης

αφορά

στο

προσφερόµενο κόστος ανθρωποώρας κατάρτισης
11. Εκ παραδροµής στο Υπόδειγµα της Επιµέρους Οικονοµικής προσφοράς έχει
αναφερθεί σε σηµείωση ότι η στήλη (6) του πίνακα «Τίµηµα των προτεινόµενων
προγραµµάτων κατάρτισης» προκύπτει από το γινόµενο των στηλών (3), (4) και
(5). Το ορθό είναι ότι η στήλη (6) ισούται µε το γινόµενο (100 ώρες)*(στήλη
4)*(στήλη 5).

