Αθήνα, 09/10/2008

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της πρόκειται να αναθέσει το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης
Αποτίμησης
Πιλοτικού
Έργου
της
Ειδικής
Υπηρεσίας
Εφαρμογής
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής
Προστασίας στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»», το οποίο
χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 5.1, με πόρους της Ελλάδας και
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής:

Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Μελέτης Αποτίμησης Πιλοτικού Έργου
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το ΕΚΤ του
Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας στα πλαίσια του Ε.Π. «Κοινωνία της
Πληροφορίας»»
Φορέας υλοποίησης : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το
ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Κατηγορία έργου: Μελέτες – Έρευνες – Εργαλεία
Κωδικός ΟΠΣ: 127302
Διάρκεια: από την υπογραφή της σύμβασης, έως τις 30/11/2008, χωρίς δικαίωμα παράτασης
και χωρίς δικαίωμα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου.
Προϋπολογισμός: Εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Μέτρο 5.1 του ΕΠ Κοινωνία της
Πληροφορίας, από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κατά 80% και του Ελληνικού
Δημοσίου κατά 20%.
Δικαίωμα Υποβολής Προσφοράς: Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της
Ε.Ε, ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών.
Μέθοδος Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002).
Πληροφορίες: Χ. Κοντάκου (τηλ. 210 5271125)
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στη γραμματεία της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (Αγησιλάου 23-25, Αθήνα, 1ος
όροφος), το αργότερο έως την Παρασκευή 24/10/2008 και ώρα 2.00μμ.
ΙΙ.
Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης που θα ανατεθεί σε τρίτους από την Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αποτίμηση και αξιολόγηση της υλοποίησης,
παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του πιλοτικού έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικής μάθησης σε 7.000 άνεργες γυναίκες και 500 άτομα με αναπηρίες», που ανέλαβε
και ολοκλήρωσε η ΕΥΕ ως Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Οι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι φυσικά/νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και ενώσεις/συμπράξεις αυτών, τα οποία θα πρέπει
να είναι εξειδικευμένα στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα
ανάλυσης και σχεδιασμού δράσεων εφαρμογής και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων / ενεργειών.
Β.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η μελέτη αποτίμησης του έργου από την Ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει, πρέπει να
συμπεριλαμβάνει περιληπτικά τα ακόλουθα:
1. Δημιουργία κατάλληλων εντύπων και ερωτηματολογίων, τα οποία θα οδηγούν σε
πολυδιάστατη αποτίμηση του έργου.
2. Διανομή των εντύπων σε κάθε Ανάδοχο χωριστά με επίσκεψη στην έδρα του και
συνάντηση με τους καταρτιζόμενους που συμμετείχαν στο εκάστοτε πρόγραμμα.
3. Συμπλήρωση των εντύπων και καταγραφή των προσωπικών συνεντεύξεων από το
σύνολο των καταρτιζόμενων
4. Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος καταχώρησης των δεδομένων χρησιμοποιώντας
λογισμικά στατιστικής ανάλυσης (Access ή SPSS 12).
5. Καταχώρηση δεδομένων
ερωτηματολογίων.
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6. Κανονικοποίηση και καθαρισμός της βάσης δεδομένων (Data validation – normalization)
7. Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιώντας στατιστικές
μεθόδους.
8. Δημιουργία αναφορών και ερωτημάτων (MIS: Management Information System)
9. Επεξεργασία αποτελεσμάτων μέσω συνδυαστικών ερωτημάτων και εφαρμογών, με βάση
στατιστικά μοντέλα.
10. Εξαγωγή αποτελεσμάτων – συμπεράσματα
11. Καταγραφή μελέτης αποτίμησης βάση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων
12. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για το σύνολο του έργου μέσω
Διαδικτύου
13. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν εμπιστευτικά σε κάθε Ανάδοχο (ΚΕΚ)
με αποστολή εντύπου που αφορά μόνο τα αποτελέσματα του Υποέργου που είχε
αναλάβει. Θα πρόκειται για 93 αναφορές σε κάθε Ανάδοχο, που θα αφορά μόνο τα δικά
του στοιχεία.
14. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν εμπιστευτικά σε κάθε εταιρεία
παροχής υπηρεσιών τηλεκατάρτισης, που συμμετείχε μέσω των ΚΕΚ, για το σύνολο των
ατόμων που κατάρτησαν μέσω του συνολικού έργου. Θα γίνουν τόσες έντυπες αναφορές
όσες και οι εταιρείες που συμμετείχαν.
15. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν εμπιστευτικά σε κάθε εταιρεία
πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, που συμμετείχε μέσω των ΚΕΚ, για το σύνολο
των ατόμων που πιστοποίησαν μέσω του συνολικού έργου και σε σχέση με τις
πλατφόρμες τηλεκατάρτισης που χρησιμοποιηθήκαν. Θα γίνουν τόσες έντυπες αναφορές
όσες και οι εταιρείες που συμμετείχαν.
Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν ομάδα έργου αποτελούμενη από στελέχη ΠΕ, με
πτυχίο Θετικής Κατεύθυνσης με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού έργων του Γ΄ ΚΠΣ, πολύ καλή
γνώση σε εφαρμογές Η/Υ, και στελέχη ΠΕ με εμπειρία σε εφαρμογές Η/Υ και πακέτα στατιστικής
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επεξεργασίας, καθώς και ομάδα στελεχών που θα αναλάβει την προετοιμασία και τη συλλογή
των προς επεξεργασία στοιχείων.
Γ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Παροχή Υπηρεσιών για την εκπόνηση της Μελέτης Αποτίμησης κρίνεται απαραίτητη από το
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την διασφάλιση της μελλοντικής
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που θα προκύψουν, ώστε να
αναδειχθούν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των σύγχρονων μεθόδων παροχής υπηρεσιών
εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση νέων υπολογιστικών και επικοινωνιακών μέσων.
Με την πρόσληψη του Συμβούλου θα εξασφαλιστεί: Η έγκαιρη συλλογή και επεξεργασία των
στοιχείων που ζητήθηκαν από του φορείς υλοποίησης του έργου. Η αποτίμηση των
αποτελεσμάτων βάση επιστημονικά αποδεδειγμένων μεθόδων. Η ταχύτερη ωρίμανση των έργων
κατάρτισης. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση του συντονισμού του συνόλου των
δραστηριοτήτων. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και διάχυση της πληροφορίας στους
ενδιαφερόμενους. Αποτελεσματικός μηχανισμός μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Το Υπουργείο και συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων
Ενεργειών από το ΕΚΤ θα είναι ο άμεσα ωφελούμενος από την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου δεδομένης της συνεχούς εμπλοκής της σε έργα παροχής μάθησης σε πλήθος
ωφελούμενων, όπως ανέργων, εργαζομένων, ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ατόμων με ειδικές
ανάγκες και αναπηρίες.
Δ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου έως τις 30 Νοεμβρίου 2008.
Ε.

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων
(140.000 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος
μπορεί να γίνει τμηματικά, συνδέεται με την (τμηματική) παράδοση του έργου και βασίζεται στην
ανάλυση κόστους του προσφέροντος.
ΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται
ο τίτλος του έργου και θα περιλαμβάνει σε ενιαίο φάκελο τα ακόλουθα:
Α. Παρουσίαση της εταιρείας
- Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα ότι δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού της
παραγράφου IIΙ της παρούσας.
- Συνοπτική παρουσίαση της επαγγελματικής δραστηριότητας, της οργανωτικής δομής, της
στελέχωσης και της υποδομής της εταιρείας.

- Καταστατικό της εταιρείας
Β. Τεχνική προσφορά
- Μεθοδολογική προσέγγιση για το συνολικό σχεδιασμό και την διεξαγωγή του έργου
- Διοίκηση του Έργου : τον Υπεύθυνο και τα μέλη της Ομάδας Έργου, το ρόλο και τις
αρμοδιότητες κάθε μέλους της Ομάδας, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα του Υπεύθυνου
και των μελών της Ομάδας Έργου, όπως περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙ.Β της παρούσας
πρόσκλησης.
Γ. Οικονομική προσφορά
Κοστολόγηση του έργου σε ευρώ (€),η οποία θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για το έργο
(χωρίς και με ΦΠΑ). Δυνατότητα έκπτωσης μέχρι 10%. Σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερης
έκπτωσης ο υποψήφιος υποχρεούται να τεκμηριώνει αναλυτικά την προσφορά του ώστε να
διασφαλίζεται η άρτια και έγκυρη υλοποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα
απορριφθεί.
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ΙΙΙ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ενώσεις αυτών), που
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε, ή του ΕΟΧ ή των χωρών
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει
καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό
ανωτέρω χωρών.

έχει
που
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των

Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται:
α)

οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία.

β)

οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων,
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.

γ)

οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική
διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό
παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ειδικής Υπηρεσίας και θα πρέπει να συνεργάζεται
συστηματικά με τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου, που θα οριστούν από τη ΓΓΔΚ&ΑΠ/Ειδική Υπηρεσία, για την
απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.
ΙV.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και να
την υποβάλει σε ενιαίο κλειστό φάκελο στη γραμματεία της Ειδικής Υπηρεσίας, επί της οδού
Αγησιλάου 23-25, 1ος όροφος, έως και την Παρασκευή 24/10/2008 και ώρα 2.00μμ.
V.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002.
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς με βαρύτητα
80% είναι αναλυτικά:
- η μεθοδολογική προσέγγιση για το συνολικό σχεδιασμό και την διεξαγωγή του έργου (60%)
και
- η Διοίκηση του Έργου (40%)
Το κριτήριο αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς έχει βαρύτητα 20%.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες από την παραλαβή της
Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων που θα εκδοθεί για
την ανάθεση του παρόντος έργου, να καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης του έργου, ύψους 10% επί του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Η παράδοση της Απόφασης Ανάθεσης στον
Ανάδοχο θα γίνει με fax.
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