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ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Ε ΑΘΘΝΑ, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΚΟΗΑΝΘ
ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ο ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΘΝ ΠΑΡΟΧΘ ΕΙΔΩΝ ΙΣΙΘ
για τα προγράμματα κατάρτιςθσ τθσ Ενζργειασ Β.1 «υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ», που
υλοποιοφνται με τθ δια ηϊςθσ μζκοδο, του Ζργου «Ενζργειεσ που αφοροφν απολφςεισ ςε επιχειριςεισ
ςτον κλάδο 47 τθσ NACE Ανακ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μθχανοκίνθτων οχθμάτων και
μοτοςυκλετϊν) ςτθν επιπζδου NUTS 2 Περιφζρεια Αττικισ (EL30) και άλλεσ 10 Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ»
με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Προςαρμογισ ςτθν
Παγκοςμιοποίθςθ (ΕΣΠ), περιόδου 2014-2020»
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το πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ Β.1 «υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» τθσ Πράξθσ
«ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΕΡΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2017/003 GR/Attica retail"» με κωδικό ΟΠ
5032901, όπωσ ςυγχρθματοδοτείται κατά 60% από το ΕΣΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το ΚΑΕΛΕ, ςφμφωνα με τθν από
19/03/2019 απόφαςθ του Δ. του φορζα και εφαρμόηοντασ τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςτο
πλαίςιο του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, καλεί
ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ για τθν προμικεια ειδϊν ςίτιςθσ για
προγράμματα κατάρτιςθσ που κα διεξαχκοφν ςτισ πόλεισ Ακινα, Θεςςαλονίκθ και Κοηάνθ.

1. Περιγραφι του φυςικοφ και του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ
απευκείασ ανάκεςθσ
Σα προγράμματα κατάρτιςθσ που κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ Β.1 «υνεχιηόμενθ
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» είναι διάρκειασ 300 ωρϊν το κακζνα και αφοροφν ςυνολικά ζωσ 75
ωφελοφμενουσ του Ζργου. Θα υλοποιθκοφν ζωσ 5 προγράμματα κατάρτιςθσ, τα οποία κα διεξαχκοφν δια
ηϊςθσ ςε προεπιλεγμζνουσ χϊρουσ. Η διάρκεια κατάρτιςθσ ανά θμζρα κα είναι 6 ϊρεσ. Σα προγράμματα
κατάρτιςθσ κα υλοποιθκοφν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν ανά αντικείμενο κατάρτιςθσ, ςτθν
Ακινα, τθ Θεςςαλονίκθ και τθν Κοηάνθ. Για τισ ανάγκεσ των προγραμμάτων αυτϊν προβλζπεται θ παροχι
ςίτιςθσ ςτουσ καταρτιηόμενουσ που κα αναλάβει Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα προκφψει μζςω τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ.
Για τθ ςίτιςθ των καταρτιηομζνων προβλζπεται ότι το κόςτοσ κα ανζλκει ζωσ το ποςό των 2,50€ ανά
καταρτιηόμενο ανά θμζρα (δθλαδι θμεριςια ατομικι μερίδα), ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ
Φ.Π.A και λοιπϊν νόμιμων κρατιςεων.
Η αμοιβι του Αναδόχου για κάκε υλοποιθκζν πρόγραμμα κατάρτιςθσ υπολογίηεται βάςει των τελικϊν
παρεχόμενων μερίδων ςίτιςθσ, όπωσ αυτζσ κα οριςτοφν βάςει του αρικμοφ ςυμμετεχόντων ςτθν αρχι του
προγράμματοσ κατάρτιςθσ, μειοφμενου κατά τον αρικμό των πικανϊν οριςτικϊν αποχωρθςάντων από το
πρόγραμμα.
Σο κόςτοσ για κάκε πρόγραμμα κατάρτιςθσ κα προκφψει ωσ εξισ:
Κόςτοσ ανά μερίδα1 Χ υνολικό αρικμό ατόμων ανά τμιμα κατάρτιςθσ Χ υνολικζσ θμζρεσ μακθμάτων
Η οικονομικι προςφορά που κα κατατεκεί από κάκε υποψιφιο μπορεί να αφορά μία ι περιςςότερεσ ι το
ςφνολο των πόλεων τθσ Ακινασ, Θεςςαλονίκθσ και Κοηάνθσ, ςτισ οποίεσ κα υλοποιθκοφν τα προγράμματα
κατάρτιςθσ. Ο υποψιφιοσ δθλϊνει τισ πόλεισ που τον ενδιαφζρουν ςτο ζντυπο τθσ Οικονομικισ
προςφοράσ.
Ο ενδεικτικόσ αρικμόσ προγραμμάτων κατάρτιςθσ και ωφελουμζνων ανά πόλθ είναι ο εξισ:
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΠΟΛΘ
ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΘ
Ακινα

59

3

Θεςςαλονίκθ

7

1

Κοηάνθ

9

1

ΤΝΟΛΟ

75

5

Οι οικονομικζσ και τεχνικζσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν ανά πόλθ, οπότε και κα προκφψουν ο/οι
αντίςτοιχοσ/οι ανάδοχοσ/οι.

1

Θα προκφψει από τθν οικονομικι προςφορά.
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Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ/των ςφμβαςθσ/εων ανζρχεται κατ’ ανϊτατο ςτο ποςό των 9.375,00€ (7.560,48€
πλζον Φ.Π.Α. φψουσ 1.814,52€).
Ανϊτατο όριο τιμισ προςφοράσ για κάκε θμεριςια μερίδα ςίτιςθσ ανά καταρτιηόμενο, όπωσ περιγράφεται
ςτθν Σεχνικι Περιγραφι, υπολογίηεται ςτα 2,50 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α και λοιπϊν νόμιμων
κρατιςεων. Εκτιμάται ότι κα ςιτιςτοφν 75 καταρτιηόμενοι για 50 θμζρεσ.
Βάςει των παραπάνω, ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανά πόλθ αναμζνεται να επιμεριςτεί ωσ εξισ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΡΙΔΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΟ Π/Τ

Ακινα

2.950

7.375,00 €

Θεςςαλονίκθ

350

875,00 €

Κοηάνθ

450

1.125,00 €

ΤΝΟΛΟ

3.750

9.325,00 €

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δραςτθριοποιοφνται ςτο
χϊρο τθσ εςτίαςθσ.
Οι υποψιφιοι κα πρζπει να εφαρμόηουν πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ
τροφίμων τφπου ISO 22000, HACCP κλπ.

3. Κριτιρια επιλογισ
Ο/Οι ανάδοχοσ/οι κα επιλεγεί/οφν με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ βάςει τιμισ ανά πόλθ. Ο/Οι ανάδοχοσ/οι που κα επιλεγεί/οφν κα ςυνεργαςκεί/οφν με
ςυμβάςεισ ζργου με το Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου & Επιχειρθματικότθτασ (ΚΑΕΛΕ).

4. Περιεχόμενα προςφορϊν
Οι προςφορζσ κατατίκενται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα
κακορίηονται ςτθν παροφςα διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ. Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να
φζρει εξωτερικά τθν ζνδειξθ:
ΠΡΟΦΟΡΑ του….
(αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δθλαδι επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, κακϊσ και τα
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ: Σαχ. Διεφκυνςθ, Σθλζφωνο, ΦΑΞ και E-mail)
για τθ διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ με Αρ. Πρωτ.: 22944-09/04/2019
για τθν επιλογι αναδόχου, ο οποίοσ κα αναλάβει τθν προμικεια ειδϊν ςίτιςθσ για τα προγράμματα
κατάρτιςθσ τθσ Ενζργειασ Β.1 «υνεχιηόμενθ Επαγγελματικι Κατάρτιςθ», που υλοποιοφνται με τθ δια
ηϊςθσ μζκοδο, ςτο πλαίςιο του Ζργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail»
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: Κζντρο Ανάπτυξθσ Ελλθνικοφ Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: Μθτροπόλεωσ 42 (3οσ όροφοσ), Ακινα, 105 63
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 19/04/2019
«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία»
Μζςα ςτον ενιαίο φάκελο τοποκετοφνται:
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1. Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κάκε
ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει ότι:
α) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι,
β) διακζτει τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, το οποίο κα διατθριςει κακόλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ,
γ) με τθν ανάλθψθ του ζργου κα προςκομίςει:
γ1) βεβαίωςθ ςχετικά με τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ αναλόγου ΚΑΔ,
γ2) πιςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου,
γ3) πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ τροφίμων (τφπου ISO 22000, HACCP
κλπ.)
γ4) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα
γ5) φορολογικι ενθμερότθτα
δ) αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ.
2. Σεχνικι προςφορά – Πίνακασ απαιτιςεων & ςυμμόρφωςθσ (βλ. Παράρτθμα 1)
3. Οικονομικι προςφορά (βλ. Παράρτθμα 2). Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ κα πρζπει ςτθν οικονομικι
τουσ προςφορά, να αναγράψουν τιμι (€) μονάδοσ χωρίσ Φ.Π.Α., ςυνολικι αξία χωρίσ Φ.Π.Α, ποςό
αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. (€) και ςυνολικι αξία με Φ.Π.Α (€), ανά προςφερόμενο είδοσ ξεχωριςτά. Ωσ
κριτιριο για τθν επιλογι του αναδόχου κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ (Ρ) ανά πόλθ, όπου
Σιμι (Ρ) = υνολικι αξία του ςυνόλου των μερίδων ανά πόλθ, άνευ ΦΠΑ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται. Κατά τα λοιπά, ιςχφει ο ν. 4412/2016, αναλογικά
εφαρμοηόμενοσ.
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν τθν 19/04/2019 και ϊρα 14:00 ςτα γραφεία του ΚΑΕΛΕ και κα μποροφν να
παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι των υποψθφίων αναδόχων ι και εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι.

5. Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Μετά το άνοιγμα των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του αναδόχου, ο ανάδοχοσ κα κλθκεί να προςκομίςει
τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 4.1.γ. ε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ ι ελλιποφσ προςκόμιςισ τουσ, ο
ανάδοχοσ κα κθρφττεται ζκπτωτοσ και θ Ανακζτουςα αρχι κα δρομολογιςει διαδικαςία ςφμβαςθσ με τον
ςυμμετζχοντα με τθν αμζςωσ καλφτερθ προςφορά.

6. Χρονοδιάγραμμα
Η ςφμβαςθ που κα προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου ιςχφει από τθν υπογραφι
τθσ ζωσ και τθν 13θ Ιουλίου 2019.

7. Σρόποσ πλθρωμισ
Η πλθρωμι του/των Αναδόχου/ων κα γίνει μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν ςίτιςθσ από
αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ. Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Σο ςφνολο των πλθρωμϊν εξαρτϊνται από τθ ροι χρθματοδότθςθσ από τθν Αρχι
Διαχείριςθσ του Ζργου. Η χρθματοδότθςθ προκφπτει κατά 60% από το ΕΣΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το
ΠΔΕ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.
Σα αναγκαία δικαιολογθτικά πλθρωμισ για τθν εξόφλθςθ τθσ παραςχεκείςασ υπθρεςίασ είναι:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πρακτικό Οριςτικισ και Ποιοτικισ Παραλαβισ των ειδϊν ςίτιςθσ από τθν ΕΠΠΕ
Σιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου
Δελτία αποςτολισ
Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ
Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ.

8. Χρόνοσ και τρόποσ παράδοςθσ/παραλαβισ ειδϊν
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα είδθ ςίτιςθσ ςε κακθμερινι βάςθ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των
προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ςτουσ τόπουσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ τουσ οποίουσ κα
υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Σα προγράμματα κατάρτιςθσ κα υλοποιοφνται από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι
(ι ζωσ άββατο).

9. Χρόνοσ και τόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ το αργότερο μζχρι τθν 19/04/2019 και ϊρα
14:00, ςτο Πρωτόκολλο του ΚΑΕΛΕ επί τθσ οδοφ Μθτροπόλεωσ 42 (3οσ όροφοσ), Ακινα, 105 63.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με:
α) κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο του ΚΑΕΛΕ ι
β) με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
ε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι με courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι των
προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το
αργότερο ζωσ τθν θμζρα και ϊρα που αναφζρεται παραπάνω. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα και αν θ Ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί
εγκαίρωσ. Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ
άνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται. Συχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα
απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται ότι ο προςφζρων αποδζχεται
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ απευκείασ ανάκεςθσ.

10. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν το
οποίο υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Προςφορά
που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ απορρίπτεται. Ο προςφζρων δεν
ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε
ιςχφ.

11. Δθμοςιότθτα
Σο κείμενο τθσ παροφςασ κακϊσ και τα ςυνοδευτικά παρατιματα κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του
ΚΑΕΛΕ (www.kaele.gr) και των υπόλοιπων φορζων υλοποίθςθσ. Διευκρινίςεισ μποροφν να δοκοφν κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλζφωνο 210 3259236 (κ. Κϊςτασ αμουρζλθσ).
Ακινα, 9 Απριλίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΚΑΕΛΕ
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