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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Αρ. πρωτ. 4037/18-07-2012)
1. Αναθέτουσα Αρχή
Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς», που εδρεύει στον Πειραιά οδός
Λουδοβίκου 1 – Πλ. Οδησσού ΤΚ 18531, Τηλ. 210-4170529, 4223364 Φαξ 210 4174601 E-mail evep@pcci.gr Ιστοσελίδα www.pcci.gr
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατηγορίας 24 : Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του παραρτήματος IIB του Π.Δ 60/07 (CPC 92)
Ταξινόμηση κατά CPV: 80520000 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά
(4.881.829,27 €) πλέον Φ.Π.Α ποσού Ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (98.170,73 € ) Φ.Π.Α. Δεν
προβλέπεται η άσκηση δικαιώματος προαίρεσης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους κατά 15% σύμφωνα με το ισχύον νομικό
πλαίσιο.
4. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου
Το προς ανάθεση έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, που περιλαμβάνει και
επαγγελματική συμβουλευτική. Ωφελούμενοι από το έργο είναι άνεργοι και επαπειλούμενοι άνεργοι των βιομηχανικών κλάδων της Περιφερειακής
Ενότητας του Πειραιά και το έργο θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Η Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά.
6. Χρόνος υλοποίησης του έργου
Η διάρκεια του Έργου ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς
αύξηση του τιμήματος.
7. Προσφορά για μέρος - Εναλλακτικές προσφορές
Προσφορές για μέρος του προκηρυσσομένου έργου δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές.
8. Διάθεση της προκήρυξης – πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν την προκήρυξη και το συνοδευτικό σχετικό υλικό από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
«Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς» οδός Λουδοβίκου 1 – Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Ελλάδα, ΤΚ 18531, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00 – 15:00 και να απευθύνονται σε αυτήν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες.
9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από το νόμιμο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής «Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς» οδός Λουδοβίκου 1 – Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Ελλάδα, ΤΚ 18531, μέχρι 01 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12:00. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση, ως συστημένες. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς
θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Απόδειξη γι αυτό αποτελεί η εγγραφή
στο πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Γλώσσα σύνταξης των
προσφορών είναι η Ελληνική. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
10 .Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς» οδός
Λουδοβίκου 1 – Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Ελλάδα, ΤΚ 18531, στις 01 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους.
11. Εγγυήσεις συμμετοχής
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 5% του
προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλ. ποσού διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (249.000,00€).
12. Ισχύς των προσφορών
Τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
13. Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
14. Νομική μορφή των διαγωνιζομένων – δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κατά το νόμο. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά εφόσον έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν προγράμματα
κατάρτισης στην Περιφέρεια Αττικής και μπορούν να υλοποιήσουν το Έργο αποκλειστικά σε πιστοποιημένες δομές, που βρίσκονται στην Περιφερειακή
Ενότητα του Πειραιά
Στην περίπτωση ενώσεων εταιρειών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
15. Όργανο υποβολής προσφυγών
Αρμόδιο όργανο για την υποβολή προσφυγών είναι η Αναθέτουσα Αρχή
16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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