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ΑΘΗΝΑ, 10/06/2019

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 27 Αθηνά
Ταχ. Κώδικας : 10682
Τηλέφωνο : 2103821524-2103829266
Fax : 2103833597
Email : info@eex.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΕΕΧ
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία και την Περιβαλλοντική Διαχείριση της ενταγμένης Πράξης
με MIS 5003030, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Αναθέτουσα Αρχή:
Διεύθυνση: Κάνιγγος 27 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103821524-2103829266
2.
Τίτλος - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων
εκτιμώμενης αξίας 1.296.000,00€ – CPV 80530000-8 Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και
συμπληρωματικού CPV 79132000-8 Υπηρεσίες Πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενη με την κατάρτιση)
απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).
3.
Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
4.
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:
Φυσικό αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών αποτελεί η υλοποίηση των ενεργειών στοχευμένης
επαγγελματικής κατάρτισης και της αντίστοιχης πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων χίλιων διακοσίων (1.200)
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που
έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η υλοποίηση της σύμβασης
αποσκοπεί στην απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι
οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη
βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.
1.

Η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής:
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(α) τη Διαμόρφωση Αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για τα
εκπαιδευτικά αντικείμενα :

Επιστημονικοί/Τεχνικοί Υπεύθυνοι Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών


Επιστημονικοί / Τεχνικοί Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας
Επιχειρήσεων

(β) την Επαγγελματική Κατάρτιση 1.200 Ωφελούμενων.
(γ) την Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων των Ωφελούμενων.
5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
Συνολικός προϋπολογισμός:
1.296.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
0,00 € Φ.Π.Α.
1.296.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός
Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 14 Μήνες
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2%
του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 25.920,00 €.
Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης / Κωδ. ΣΑΕ 119/1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910025) με σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2008 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.eex.gr
όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), ΑΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 75452. Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες –
διευκρινίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
18/06/2019 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2019 και ώρα 17:00
μ.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 μήνες
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από
τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
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18.
19.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 10/06/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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