∆ηµοσίευση Περίληψης Προκήρυξης
του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
Αριθµ. 01/2003
για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε ανοικτή διαδικασία του
έργου:
«Κατάρτιση σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος»
1. Αναθέτουσα Αρχή
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜ ΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜ ΕΙΟ
Αγησιλάου 23- 25 , Τ.Κ.104 36 Αθήνα
Τηλ: 210 5271112, 210 5201203 Fax: 210 5271167
2. Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών
Κατηγορία 24 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης)
Αριθµός Αναφοράς CPC : 92
Περιγραφή των Υπηρεσιών
Το έργο αφορά στην υλοποίηση τριακοσίων σαράντα πέντε (345) προγραµµάτων
κατάρτισης ανέργων από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
στο θεµατικό πεδίο 1 «Επαγγέλµατα Περιβάλλοντος».
Η κατανοµή των προγραµµάτων κατάρτισης ανά ∆ιοικητική Περιφέρεια –Νοµό και
Θεµατική Ενότητα, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι του Αναλυτικού
Τεύχους της Προκήρυξης.
Η υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ.112809/18-06-2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και µε τις εξής πρόσθετες
εξειδικεύσεις:
α)
Η ελάχιστη διάρκεια κάθε προγράµµατος θα είναι 150 και η µέγιστη 400 ώρες.
Εξαίρεση αποτελούν τα προγράµµατα που αφορούν σε «Στελέχη κέντρων
πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών»
των οποίων η διάρκεια θα είναι 600 ώρες.
β)
Απαραίτητη είναι η ενσωµάτωση εκπαιδευτικής ενότητας 15 ωρών, που να
αφορά στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας καθώς και εκπαιδευτικής ενότητας
10 ωρών, που να αφορά σε βασικές αρχές εργατικής νοµοθεσίας και θέµατα
Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Το προϋπολογιζόµενο τίµηµα του συνόλου των σχετικών συµβάσεων ανέρχεται στο
ποσό των τριάντα εκατοµµυρίων € (30.000.000 €)
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.
2859/2000.
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Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο
πλαίσιο της αποστολής του η οποία είναι η συµβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης,
χάρη στην προώθηση της απασχολησιµότητας, του επιχειρησιακού πνεύµατος, της
ικανότητας προσαρµογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και η επένδυση
στους ανθρώπινους πόρους.
∆ιαδικασία
α)
Ανοικτός ∆ηµόσιος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός, µε σφραγισµένες προσφορές κατά
την ανοικτή διαδικασία που προβλέπεται από το Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98)
β)
Οι συµβάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 § 2 του Π∆ 346/98και το
άρθρο 24 § 2 του Π∆ 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96).
3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Όπου επιβάλλεται από τη φύση των ζητούµενων υπηρεσιών.
4. Επαγγελµατικά προσόντα
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν:
α}
το ονοµατεπώνυµο καθώς και τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά προσόντα
του υπευθύνου του υποέργου.
β)
το ονοµατεπώνυµο καθώς και τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά προσόντα
του επιστηµονικού υπευθύνου της Θεµατικής Ενότητας Κατάρτισης.
5. Μερική υποβολή
Οι προσφορές πρέπει να αφορούν µέρος µόνο του προκηρυχθέντος έργου, σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της υπ’ αριθµ.105127/08-01-2001 (ΦΕΚ5Β/09-01-2001) Απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο συνολικός αριθµός καταρτιζοµένων, που προτείνεται σε µία προσφορά, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δυναµικότητας των δοµών του
αναδόχου σε θέσεις κατάρτισης, όπως αυτή έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ).
6. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7. Προθεσµία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών
Η υλοποίηση των προγραµµάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 31.12.06
8. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού
α)
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από
την ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜ ΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜ ΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜ ΕΙΟ
Αγησιλάου 23-25 , T.K. 104 36 Αθήνα
Τηλ: 210 5271112 Fax: 210 5271167
β)
Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του
διαδικτύου στη διεύθυνση http:/www.labor-ministry.gr/
γ)
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεως για χορήγηση της αναλυτικής
προκήρυξης του έργου είναι η 21-05-2003
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9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
α)
Η προθεσµία υποβολής προσφορών εκπνέει την Πέµπτη 29-05-2003 και ώρα
15:00
β)
Οι προσφορές θα κατατίθενται από τους εκπροσώπους των διαγωνιζοµένων επί
αποδείξει στη διεύθυνση Αγησιλάου 23-25 , Τ.Κ.104 36 Αθήνα, µε τη µορφή
ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜ ΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΛΗΜ ΑΤΟΣ. Κατά την υποβολή τους οι προσφορές εκτός φακέλου θα
συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής, για πρωτοκόλλησή τους στο γενικό
πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται
Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς στην παραπάνω
διεύθυνση, ως συστηµένες. Όσες προφορές υποβληθούν ταχυδροµικώς θα
παραληφθούν, µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα
λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Η ηµεροµηνία σφραγίδας του
ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
γ)
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα
δ)
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. ∆ικαιολογητικά που
έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από µετάφραση
από ∆ηµόσια Αρχή.
10. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
α)
Στην αποσφράγιση των προσφορών παρίσταται εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος
των υποψηφίων αναδόχων ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτών
β)
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ∆ευτέρα 02-06-2003 και ώρα
10:00 στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων
Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
11. Εγγυήσεις συµµετοχής
Μ ε την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι
λεπτών (146,76€) για κάθε υποβαλλόµενο πρόγραµµα κατάρτισης. Η εγγυητική
επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και να έχει ισχύ µέχρι την επιστροφή της.
12. Τρόπος χρηµατοδότησης του έργου
Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
13. Νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µόνο τα Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί στο
θεµατικό πεδίο 1 «Επαγγέλµατα Περιβάλλοντος» σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’
αριθµ.105127/08-01-2001 (ΦΕΚ 5/Β/09-01-2001) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)».
14. Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις από τα άρθρα 24 του
Π.∆ 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98) και να συνοδεύουν την προσφορά τους µε τα σχετικά
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δικαιολογητικά. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι
νόµιµης ισχύος.
Επιπλέον η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από
«Βεβαίωση Οριστικής
Πιστοποίησης» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σηµείο 8.4 του άρθρου 6 της υπ’
αριθµ.105127/08-01-2001 (ΦΕΚ 5/Β/09-01-2001) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
15. Ισχύς των προσφορών
Τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της
ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
16. Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συµφέρουσα προσφορά ανά προκηρυχθέν πρόγραµµα κατάρτισης σύµφωνα
µε τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία.
17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Οι δικαιούχοι φορείς υπόκεινται βάσει του άρθρου 24 του Ν 2639/98 (ΦΕΚ 205/Α/0209-1998) στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε
ποσοστό 0,20% επί του αιτούµενου συνολικού ποσού ανά πρόγραµµα κατάρτισης και
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδοµήντα έξι
λεπτών (146,76€).
18. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκαταρκτικής ενηµερωτικής ανακοίνωσης στην
ΕΕΕΚ
2003/S 68-059545 / 05-04-2003
19. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης
Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων είναι η 07-04-2003.
20. Σύµβαση ανάθεσης
Οι συµβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, την
υποβληθείσα προσφορά, την Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το άρθρο 24 παρ. 2 του Π∆ 394/96.
21. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα τηλ :
210 5271112 και 210 5201203

Ο
ΥΠΟΥΡΓΌ Σ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
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