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Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Υπηρεσία Προμηθειών 
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                                                                                                   PRO/2007/314 
 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

AO/B/JB/OccupationalEducationalStandards/004/07 
 «Η δυναμική των προσόντων – Ορισμός και ανανέωση των επαγγελματικών και 

ακαδημαϊκών προτύπων» 

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για τη συγκεκριμένη πρόσκληση. 

Ο σκοπός της πρόσκλησης, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποβολή 
προσφοράς, παρατίθενται στη συνημμένη στο παρόν συγγραφή υποχρεώσεων.  Σας 
επισημαίνουμε, ωστόσο, τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την υποβολή προσφοράς 
και τις σχετικές συνέπειες. 

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

2. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται: 

α) είτε μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών με ημερομηνία αποστολής το 
αργότερο έως την 09/07/2007, οπότε και ως αποδεικτικό εκλαμβάνεται η ημερομηνία 
αποστολής, η σφραγίδα ταχυδρομείου ή η ημερομηνία του δελτίου καταβολής 
ταχυδρομικών τελών, προς την ακόλουθη διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. Γ. Παρασκευαΐδη  
Τ.Θ. 22 427 
GR – 55102 Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα 

Σημείωση: 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να ενημερώσουν το Cedefop με e-mail (c4t-
services@cedefop.europa.eu) ή fax (+30 2310 490028) 

 ότι έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη προσφορά, και  
  ότι ζητούν από το Cedefop επιβεβαίωση λήψης του e-mail ή fax. 

 

β) είτε ιδιοχείρως το αργότερο έως τις 09/07/2007 και ώρα 17:00 στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
mailto:c4t-services@cedefop.europa.eu
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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 

Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. Γ. Παρασκευαΐδη  
Ευρώπης 123, 
GR-57001 Θεσσαλονίκη-Πυλαία 
Ελλάδα 
 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παραλάβετε αποδεικτικό υποβολής, υπογεγραμμένο και 
χρονολογημένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο οποίος έχει 
παραλάβει την προσφορά. Το Cedefop λειτουργεί από τις 9:00 έως τις 17:00, Δευτέρα 
έως Παρασκευή. Παραμένει κλειστό το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις επίσημες 
αργίες του Cedefop. 

3. Για την υποβολή των προσφορών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες οδηγίες. 

Ο εξωτερικός φάκελος ή το περίβλημα του πακέτου πρέπει να σφραγίζονται με 
κολλητική ταινία, να υπογράφονται επάνω στην ταινία και να φέρουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αρ. Cedefop: AO/B/JB/OccupationalEducationalStandards/004/07 

‘Η δυναμική των προσόντων – Ορισμός και ανανέωση των επαγγελματικών και 
ακαδημαϊκών προτύπων’ 

Όνομα υποβάλλοντος : 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να περιέχει τρεις εσωκλειόμενους φακέλους, συγκεκριμένα 
Φάκελος A, B και C. Το περιεχόμενο καθενός από τους τρεις φακέλους περιγράφεται 
στο σημείο 6 της επισυναπτόμενης συγγραφής υποχρεώσεων. 

4. Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προσφορές τους 
υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ότι είναι ευανάγνωστες ώστε να 
μην προκύπτουν αμφιβολίες περί λέξεων και αριθμών. 

5. Η υποβολή προσφοράς υποδηλώνει αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που 
ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στο σχέδιο 
σύμβασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, παραίτηση του υποβάλλοντα από δικούς 
του γενικούς και ειδικούς όρους. Η προσφορά είναι δεσμευτική για τον υποβάλλοντα 
στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση για την προβλεπόμενη διάρκειά της. 

6. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Cedefop στις 19.07.2007 και ώρα 11.00 
(τοπική). Κάθε υποβάλλων μπορεί να εκπροσωπείται από ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμο 
του παρευρισκόμενου στο άνοιγμα των προσφορών πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως 
μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός τηλεομ. +30 2310 490 028) ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (C4T-services@cedefop.europa.eu) τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν από το άνοιγμα των προσφορών. 

7. Οι επαφές μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (Cedefop) και των υποβαλλόντων 
απαγορεύονται καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις 
και μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

Πριν από την τελική προθεσμία υποβολής προσφορών: 
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 Μετά από αίτημα του υποβάλλοντος, η Υπηρεσία Προμηθειών του Cedefop 
μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες μόνο με σκοπό να διασαφηνίσει τη φύση της 
σύμβασης. Τυχόν αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως 
μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός τηλεομ. +30 2310 490 028) ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (C4T-services@cedefop.europa.eu). 

Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες που λαμβάνεται σε διάστημα μικρότερο των πέντε 
εργάσιμων ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτό. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή οποιαδήποτε άλλη 
αβλεψία στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, θα 
δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Cedefop, τον οποίο καλείστε να 
επισκέπτεστε τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές. 

Μετά το άνοιγμα των προσφορών: 

 Εάν απαιτείται αποσαφήνιση ή εάν πρέπει να διορθωθούν προφανείς αβλεψίες 
στο κείμενο της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τον 
υποβάλλοντα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε τροποποίηση των όρων της 
προσφοράς. 

8. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο το 
Cedefop. Η συμβατική υποχρέωση του Cedefop ξεκινά μόνο από την υπογραφή της 
σύμβασης με τον ανάδοχο. 

9. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκπόνηση και υποβολή των προσφορών 
βαρύνουν τους υποβάλλοντες και δεν αποδίδονται. 

10. Μέχρι τη στιγμή της υπογραφής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να εγκαταλείψει τον 
διαγωνισμό είτε να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, χωρίς να υποχρεούται να 
αποζημιώσει τους υποψηφίους ή τους υποβάλλοντες προσφορά. Η απόφαση αυτή πρέπει 
να τεκμηριώνεται και να κοινοποιείται στους υποβάλλοντες. 

11. Όλοι οι υποβάλλοντες θα ενημερωθούν εγγράφως σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού. 

 

 

Με εκτίμηση, 

      

 

Γιώργος Παρασκευαΐδης 
Προϊστάμενος Οικονομικών & Συμβάσεων 
 

          

Συνημμένο: Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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«Η δυναμική των προσόντων – Ορισμός και ανανέωση 
των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προτύπων» 

 
 
 
 

Συγγραφή υποχρεώσεων 
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Εισαγωγή για το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε το 1975 με τριμερές διοικητικό συμβούλιο 
και παρέχει υπηρεσίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για τις συνδεδεμένες χώρες Νορβηγία και Ισλανδία. 
Οι δραστηριότητές του αφορούν επίσης τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 

Ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
το Cedefop προσφέρει πληροφόρηση σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και 
επαγγελματίες προκειμένου να μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις εξελίξεις και να λαμβάνουν 
εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές δράσεις. Το Cedefop υποστηρίζει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να ενθαρρύνει, σε κοινοτικό επίπεδο, την προαγωγή και ανάπτυξη της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα κύρια καθήκοντα του Cedefop όπως ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του είναι: 

 να συλλέγει επιλεγμένο υλικό τεκμηρίωσης και ανάλυσης δεδομένων· 

 να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και τον συντονισμό της έρευνας· 

 να αξιοποιεί και να διαδίδει χρήσιμες πληροφορίες· 

 να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει μια συντονισμένη προσέγγιση των ζητημάτων που 
αφορούν την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης· 

 να αποτελεί φόρουμ συζήτησης για ένα ευρύ και πολύμορφο κοινό. 

Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες του Cedefop για την περίοδο 2006-08 επικεντρώνονται στις 
προτεραιότητες που ορίζονται στο ανακοινωθέν του Μάαστριχτ, το οποίο προσυπογράφηκε από 
32 χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους: 

α) ‘προώθηση της εικόνας και ελκυστικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης για 
εργοδότες και ιδιώτες με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής στην ΕΕΚ 
(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)· 

β) επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας και καινοτομίας στα συστήματα ΕΕΚ προς όφελος 
των μαθητευόμενων και προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή ΕΕΚ παγκοσμίως 
ανταγωνιστική· 

γ) συσχέτιση της ΕΕΚ με τις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης για υψηλά 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και ειδικότερα, λόγω του αντίκτυπου των 
δημογραφικών αλλαγών, για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων· 

δ) αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων με χαμηλή κατάρτιση (περίπου 75 
εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών στην ΕΕ) και των μειονεκτικών 
ομάδων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας.’ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cedefop επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: 
http://www.cedefop.europa.eu 
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1 Επισκόπηση της πρόσκλησης 

1.1 Περιγραφή και είδος της σύμβασης 
 

α) Περιγραφή της σύμβασης 

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η έναρξη μιας ευρωπαϊκής 
συγκριτικής μελέτης όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των επαγγελματικών και επιμορφωτικών 
προτύπων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω πρότυπα επηρεάζουν τα προσόντα. 
Ο τελικός σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ 
απασχόλησης και εκπαίδευσης/κατάρτισης καθώς και του τρόπου βελτίωσης της 
αντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης. Το 
επίκεντρο της μελέτης είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

β) Είδος της σύμβασης 

Πρόκειται για σύμβαση παροχής υπηρεσιών.  

1.2 Τόπος παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών  
Το έργο πρέπει να εκτελεστεί με εξωτερική ανάθεση.   

1.3 Διαίρεση σε παρτίδες 
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν διαιρείται σε παρτίδες. 

1.4 Εναλλακτικές προσφορές 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής εναλλακτικών προσφορών 
όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές. 

1.5 Αξία ή ποσότητα αγοράς 
Οι εκτιμώμενες δαπάνες για τη δραστηριότητα αυτή είναι 110.000 ευρώ. 

1.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διατηρήσουν την προσφορά τους σε ισχύ για 
χρονικό διάστημα έξι τουλάχιστον μηνών από την τελική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

1.7 Διάρκεια της σύμβασης 
Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο 
μέρος και θα ισχύσει για περίοδο 1 έτους.   

1.8 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται 30 ημέρες από την υποβολή των τιμολογίων και σύμφωνα 
με τους όρους που διατυπώνονται στο σχέδιο σύμβασης. 
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2 Τεχνικές προδιαγραφές  

2.1 Εισαγωγή 
Η σύσταση σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού  πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση (CΟΜ (2006) 479) ορίζει ως επαγγελματικό προσόν «το επίσημο αποτέλεσμα μιας 
διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν ο αρμόδιος φορέας 
διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες προδιαγραφές».  
 
Ο ορισμός αυτός δείχνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι προδιαγραφές  – οι οποίες 
πρέπει να νοούνται και ως συμφωνίες επί κανόνων ή προτύπων – στη διαμόρφωση και στην 
αναδιαμόρφωση των συστημάτων και των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Οι 
προδιαγραφές είναι εν δυνάμει πανίσχυρα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για να επηρεάσουν το 
προφίλ, τη διάρθρωση και την ποιότητα, καθώς και τη γλώσσα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της αξιολόγησης και της μάθησης. Μπορούν να θεωρηθούν ως σημείο διασύνδεσης μεταξύ της 
αγοράς εργασίας και του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι προδιαγραφές εκφράζουν, 
με κωδικοποιημένο τρόπο, τους βασικούς στόχους που επιδιώκουν οι χρήστες (μεμονωμένοι 
πολίτες, εργοδότες) αλλά και οι φορείς παροχής (ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, φορείς 
πιστοποίησης) επαγγελματικών προσόντων. Γενικά, τα επαγγελματικά προσόντα σχετίζονται με 
δύο κύριες κατηγορίες προδιαγραφών: τις επαγγελματικές προδιαγραφές και τις επιμορφωτικές 
προδιαγραφές. Οι δύο αυτές κατηγορίες είναι δυνατό να περιγραφούν και ως προδιαγραφές 
απασχόλησης και διδασκαλίας/μάθησης αντίστοιχα, λειτουργούν δε με βάση διαφορετική λογική 
και απηχούν διαφορετικά σύνολα προτεραιοτήτων, κινήτρων και σκοπών.  

 

• Οι επαγγελματικές προδιαγραφές αποτελούν ταξινομήσεις και ορισμούς των κύριων 
επαγγελμάτων. Σύμφωνα με τη λογική της απασχόλησης, οι προδιαγραφές αυτές θα 
επικεντρώνονται σε τι χρειάζεται να κάνουν οι άνθρωποι, πώς θα πρέπει να το κάνουν 
και  πόσο καλά το κάνουν. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματικές προδιαγραφές πρέπει να 
συντάσσονται ως ικανότητες και να διατυπώνονται με βάση τα αποτελέσματά τους. 
Τέτοιες προδιαγραφές υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κάθε χώρα έχει τον 
δικό της τρόπο παραγωγής και παρουσίασής τους. Ένας σημαντικός λόγος ορισμού  
προδιαγραφών είναι να μπορέσει η εκπαίδευση και κατάρτιση σε κάθε κράτος να 
παραγάγει άτομα ειδικευμένα στους κατάλληλους για την αγορά εργασίας τομείς. 
Ωστόσο, οι προδιαγραφές εξυπηρετούν άλλους σκοπούς – μεταξύ άλλων, τον καθορισμό 
εργασιακών πρακτικών αιχμής ώστε να διευκολύνεται ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών 
και την συνεπακόλουθη μετατόπιση του ενδιαφέροντος της εθνικής αγοράς εργασίας σε 
νέους τομείς (π.χ. από τον τομέα της μεταποίησης σε νέα πεδία του τομέα των 
υπηρεσιών). Επίσης οι προδιαγραφές επιτρέπουν να αναλύεται η αγορά εργασίας, και 
κυρίως να εντοπίζονται κενά και ελλείψεις σε δεξιότητες. Οι επαγγελματικές 
προδιαγραφές αποτελούν γέφυρα μεταξύ της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης 
καθώς αποτελούν τη βάση για να αναπτυχθούν επιμορφωτικές προδιαγραφές 
(προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές μέθοδοι).  

• Οι επιμορφωτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τη λογική της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, επικεντρώνονται στο τι χρειάζεται να μαθαίνουν οι άνθρωποι, πώς πρέπει να  
το μαθαίνουν και πώς θα αξιολογείται η ποιότητα και το περιεχόμενο της μάθησης. Ως 
εκ τούτου, το πεδίο ενδιαφέροντός τους διατυπώνεται με βάση τις μαθησιακές εισροές 
(μάθημα, πρόγραμμα σπουδών, μέθοδοι εκπαίδευσης, διαδικασία και αξιολόγηση). Οι 
επιμορφωτικές προδιαγραφές συντάσσονται συνήθως ως προδιαγραφές διδασκαλίας και 
προδιαγραφές προσόντων. Για παράδειγμα, για να είναι κανείς ειδικευμένος υδραυλικός 

 - 8 - 
 



AO/B/JB/OccupationalEducationalStandards/004/07 
 

πρέπει να παρακολουθήσει συγκεκριμένα μαθήματα σε συγκεκριμένο τύπο 
εκπαιδευτικού ιδρύματος για τόσα χρόνια και να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο 
σύγγραμμα ή εγχειρίδιο. Σήμερα, οι επαγγελματικές προδιαγραφές, οι οποίες 
συντάσσονται ως ικανότητες, επιβάλλουν να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο 
συντάσσονται και οι  επιμορφωτικές προδιαγραφές. Πλέον πρέπει να συντάσσονται ως 
μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία συνιστούν δήλωση του τι γνωρίζει ένα άτομο και 
του τι μπορεί να κάνει στην εργασία του.  

Για να κατανοηθεί ο αντίκτυπος των προδιαγραφών στα επαγγελματικά προσόντα είναι 
απαραίτητο να αναλυθεί η σχέση επαγγελματικών και επιμορφωτικών προσόντων. Τα 
επαγγελματικά προσόντα αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ των δύο τύπων προδιαγραφών. Είναι 
καθορισμένα όσον αφορά τον πρώτο τύπο και μπορούν να εκφραστούν ως προϊόν του δεύτερου 
τύπου. Ως εκ τούτου, η σχέση των δύο συνόλων προδιαγραφών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
φύση των επαγγελματικών προσόντων. Μια ευρωπαϊκή έρευνα που μελετά τη σχέση μεταξύ 
αυτών των δύο κατηγοριών προδιαγραφών και του αντίκτυπού τους στα επαγγελματικά 
προσόντα πρέπει να βασίζεται σε μια συγκριτική ανάλυση, που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές 
και τις ομοιότητες των κρατών στον οικονομικό τομέα. Ο πολιτισμός, η ιστορία και οι 
παραδόσεις έχουν επηρεάσει στο σύνολό τους τον ορισμό των προδιαγραφών και των 
επαγγελματικών προσόντων. Δεδομένου ότι ενισχύεται η συνεργασία στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη (διαδικασία της Μπολόνιας και διαδικασία της 
Λισσαβόνας), ένα σημαντικό ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν αναπτύσσεται μια πιο διεθνής 
προσέγγιση της διατύπωσης των προτύπων. Μια τέτοια τάση θα μπορούσε, επίσης, να προάγεται 
από εξελίξεις σε επίπεδο τομέα, που προωθούν τα πλαίσια των επαγγελματικών προσόντων και 
τις προδιαγραφές εκτός των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων (για παράδειγμα, 
το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των ΤΠΕ).   

Η σχέση επαγγελματικών και επιμορφωτικών προδιαγραφών μπορεί να περιγραφεί ως κύκλωμα 
ανατροφοδότησης. Ένα πλήρες κύκλωμα θα αύξαινε τη συνάφεια των προδιαγραφών – και των 
επαγγελματικών προσόντων που αναφέρονται σε αυτές· από την άλλη πλευρά, ένα ατελές 
κύκλωμα θα οδηγούσε σε αναντιστοιχίες και θα μείωνε τη συνολική συνάφεια και ποιότητα 
προδιαγραφών και επαγγελματικών προσόντων. Σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούμε να δούμε ότι τα πρότυπα αξιολόγησης αναπτύσσονται ως τρίτη, 
ξεχωριστή κατηγορία προδιαγραφών. Όπου χρειάζεται, η μελέτη πρέπει να σχολιάζει και να 
λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο αυτών των προτύπων αξιολόγησης. Ο χαρακτήρας και η 
συνολική αποτελεσματικότητα αυτού του κυκλώματος θα εξαρτάται από μια σειρά 
αλληλένδετων ερωτημάτων: 

 

• Τι είδος πληροφοριών/τεκμηρίωσης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και τον 
επανακαθορισμό των επαγγελματικών προδιαγραφών (για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά 
με τις τάσεις της οικονομίας και της τεχνολογίας, τομεακές έρευνες, μεσο- ή/και 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις κ.λπ.); 

• Ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη επαγγελματικών 
προδιαγραφών (λειτουργική ανάλυση, μέθοδος DACUM1, ανάλυση εργασίας κ.λπ.); 

• Τι είδους πληροφορίες και τεκμηρίωση χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και τον 
επανακαθορισμό των επιμορφωτικών προδιαγραφών (στοιχεία για τις τάσεις της 
οικονομίας και της τεχνολογίας, έρευνες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, εθνικά, 
περιφερειακά και υπηρεσιακά έγγραφα, κ.λπ.); 

                                                 
1 Developing A CurriculUM (Ανάπτυξη προγράμματος διδασκαλίας) 
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• Ποιος είναι ο ρόλος των επαγγελματικών προδιαγραφών στον καθορισμό των 
επιμορφωτικών προδιαγραφών, και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται; 

• Πώς συνδέονται οι προδιαγραφές για τα επαγγελματικά προσόντα με τις επαγγελματικές  
και επιμορφωτικές  προδιαγραφές; 

• Ποιο είναι το προφίλ των επιμορφωτικών προδιαγραφών, κυρίως όσον αφορά την 
ισορροπία μεταξύ των μαθησιακών αποτελεσμάτων (τι αναμένεται να γνωρίζει ή να 
μπορεί να κάνει ο κάτοχος ενός προσόντος) και των μαθησιακών εισροών (περιεχόμενο, 
διάρκεια και τοποθεσία, διαδικασία μάθησης κ.λπ.); 

• Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται από τις αρχές της αγοράς εργασίας 
οι πληροφορίες σχετικά με τη συνάφεια και την καταλληλότητα των προδιαγραφών και 
των επαγγελματικών προσόντων ώστε να βελτιωθεί η αντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και 
προσφοράς προσόντων; 

Αυτό το κύκλωμα περιγράφηκε από τους Mansfield και Schmidt (20012) και από τους Fretwell 
κ.ά. (20013). 
 
Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των προδιαγραφών και των μεθόδων και πρακτικών αξιολόγησης. 
Η αξιολόγηση διαδραματίζει καίριο ρόλο όταν κρίνεται το αν ένα άτομο έχει αποκομίσει 
μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι μέθοδοι και τα 
συστήματα αξιολόγησης αναπτύσσονται ταχύτατα την τελευταία δεκαετία, έχοντας ως επίκεντρο, 
μεταξύ άλλων, το άνοιγμα στη μη τυπική και άτυπη μάθηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο βαθμός 
στον οποίο οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης επηρεάζονται από τις επαγγελματικές 
προδιαγραφές και πώς προσδιορίζονται στις επιμορφωτικές προδιαγραφές.  
 
Επιπλέον, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των επιμορφωτικών προδιαγραφών και την ανάπτυξη 
του προγράμματος διδασκαλίας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση, 
μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που παρέχει, των επιμορφωτικών προδιαγραφών και, 
ακόμη πιο έμμεσα, των επαγγελματικών προδιαγραφών. Η αυξανόμενη έμφαση στα μαθησιακά 
αποτελέσματα θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την ανάπτυξη του προγράμματος 
διδασκαλίας. Η μελέτη πρέπει επίσης να λάβει υπόψη ότι όλο και περισσότερη μάθηση ορίζεται, 
παρέχεται και αξιολογείται σε μικρότερα τμήματα (με τη μορφή μονάδων ή ενοτήτων). Στη 
συνεχιζόμενη κατάρτιση, τα προγράμματα τείνουν να είναι στενότερα και περισσότερο 
προσανατολισμένα στην αγορά εργασίας από ό,τι στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, η 
οποία επίσης πρέπει να διασφαλίζει την εξέλιξη και την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 
Εκτός αυτού, οι επαγγελματικές προδιαγραφές έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις για 
τον προσδιορισμό διακριτών ικανοτήτων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 
μάθησης και αξιολόγησης ως ξεχωριστές ενότητες. 
 

                                                 
2 Mansfield, B. και Schmidt, H. (2001): Linking Vocational Education and training Standards and 

Employment requirements, an international manual (Σύνδεση των προδιαγραφών επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις εργασιακές απαιτήσεις, ένας διεθνής οδηγός). Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τορίνο  

3 Fretwell, D., Lewis, M.V. και Deij, A. (2001): A framework for defining and assessing occupational and 
training standards in developing countries (Πλαίσιο για τον καθορισμό και την αξιολόγηση των 
επαγγελματικών και επιμορφωτικών προτύπων), Παγκόσμια Τράπεζα, Πανεπιστήμιο της Πολιτείας 
του Οχάιο (Ohio State University) και Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τορίνο 
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2.2 Γενικός σκοπός/στόχος 
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η σύνταξη μιας έκθεσης για τη σχέση των επαγγελματικών 
και των επιμορφωτικών προδιαγραφών με τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα για τις 32 χώρες 
που συμμετέχουν στη διαδικασία «Εκπαίδευση 2010». Η έκθεση πρέπει να περιγράφει ρυθμίσεις, 
να αναφέρει τάσεις και να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της αγοράς 
εργασίας και των συστημάτων προσόντων μέσω της χρήσης προδιαγραφών. 

Η έκθεση πρέπει να βασιστεί σε μια συγκριτική μελέτη της σχέσης των επαγγελματικών και των 
επιμορφωτικών προδιαγραφών με τον τρόπο που οι προδιαγραφές αυτές επηρεάζουν τα 
επαγγελματικά προσόντα. Απώτερος στόχος της μελέτης είναι να καταλάβουμε καλύτερα αυτή 
την κυκλική σχέση και να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η αντιστοιχία μεταξύ 
της ζήτησης και της προσφοράς εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης. 

Η τελική έκθεση πρέπει να απευθύνεται στους κύριους ενδιαφερόμενους στα κράτη μέλη και 
άλλα επίπεδα, οι οποίοι συμμετέχουν στον καθορισμό και στην ανάπτυξη προδιαγραφών και 
επαγγελματικών προσόντων.  

Η μελέτη επικεντρώνεται στα επαγγελματικά προσόντα που προέρχονται από την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα γενικά και ακαδημαϊκά προσόντα αφορούν τη μελέτη εφόσον 
διαπιστώνονται σημαντικές αλληλεπικαλύψεις ή εναλλακτικά μοντέλα/προσεγγίσεις.  

2.3 Περιγραφή των εργασιών  
Μία από τις καίριες εργασίες που καλείται να εκτελέσει ο ανάδοχος είναι να παράσχει  μια 
επισκόπηση των σημερινών σχέσεων επαγγελματικών και επιμορφωτικών προδιαγραφών με τα 
σχετικά επαγγελματικά προσόντα (η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση), στις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία «Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 2010».  
 

2.3.1 Εργασίες  

Ο ανάδοχος συντάσσει έκθεση για τη σχέση των επαγγελματικών και των επιμορφωτικών 
προδιαγραφών με τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα, η οποία θα εξετάζει παράλληλα τις 
διαφορές και τις ομοιότητες των εθνικών προσεγγίσεων. Επίκεντρο της μελέτης είναι τα 
προσόντα που προέρχονται από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Για να καταλήξει σε αυτήν την ανάλυση, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διεξαγωγή εκτεταμένης 
έρευνας γραφείου, συστηματικού διαλόγου με ενδιαφερόμενους φορείς σε κατάλληλο επίπεδο, 
καθώς και τη σύνταξη τελικής ανάλυσης που θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις επικρατούσες 
τάσεις, τα διλήμματα και τις προκλήσεις  που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. 
 

2.3.2 Μεθοδολογία 
 
Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των χωρών, το σημαντικό πρώτο στάδιο της συγκριτικής 
μελέτης πρέπει να βασιστεί σε εκτεταμένη έρευνα γραφείου,  στη διάρκεια της οποίας θα 
καταγραφεί το υπάρχον, συναφές υλικό. Αυτό το πρώτο στάδιο πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στο 
υλικό που καλύπτει τις εθνικές πρακτικές όσο και στη θεωρητική βιβλιογραφία που αφορά τις 
αρχές καθορισμού και ανάπτυξης των προδιαγραφών.  
Από την εν λόγω έρευνα πρέπει να προκύψει σειρά ενδεικτικών περιγραφών της κατάστασης 
στις χώρες που καλύπτει η μελέτη. Αυτές οι ενδεικτικές περιγραφές πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς στις διάφορες χώρες (εθνικές αρχές που 
συνδέονται με την εκπαίδευση και την απασχόληση, οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, φορείς παροχής επαγγελματικών προσόντων και άλλοι 
φορείς) που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης και αναδιαμόρφωσης των προδιαγραφών. 
Τα συμπεράσματα των δύο αυτών αλληλένδετων σταδίων πρέπει να ελεγχθούν και να 
εξετασθούν περαιτέρω, με τη βοήθεια σεμιναρίων σε θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και συνδέονται στενά με το θέμα.   
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2.4 Παραδοτέα, εκθέσεις και χρονοδιάγραμμα (αποτέλεσμα) 
Το βασικό παραδοτέο θα είναι μια τελική έκθεση (+/- 100 σελίδων) στην οποία θα 
παρουσιάζονται και θα αναλύονται οι κύριες τάσεις του τομέα.  
Ένα σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης, η οποία θα αναφέρεται στα πορίσματα της έρευνας γραφείου, 
πρέπει να παραδοθεί 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μετά τα σχόλια του Cedefop, θα 
πρέπει να παραδοθεί μια τελική ενδιάμεση έκθεση 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η 
ενδιάμεση έκθεση πρέπει να αποτελέσει βάση συστηματικού διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς, σε εθνικό και άλλα επίπεδα. 
Το σχέδιο τελικής έκθεσης πρέπει να παραδοθεί 10 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και 
η  τελική έκθεση μετά από 11 μήνες.  

2.5 Συσκέψεις 
Ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει υποστήριξη στο Cedefop στην οργάνωση δύο 
σεμιναρίων, διάρκειας δύο εργασίμων ημερών το καθένα, για θέματα απόλυτα συνδεόμενα με τη 
μελέτη, κατά τη διάρκεια των οποίων θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός διάλογος με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπλέον, θα χρειαστεί μια εισαγωγική σύσκεψη διάρκειας μίας 
ημέρας, καθώς και μία ακόμη σύσκεψη διάρκειας μίας ημέρας για επιπλέον στήριξη και 
συζήτηση.  Συνολικά, ο ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να επισκεφθεί το Cedefop τέσσερις 
φορές και να είναι παρών σε συσκέψεις διάρκειας έξι εργάσιμων ημερών. Όλα τα σχετικά έξοδα, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου-στέγασης κ.λπ. των εν λόγω συνεδριάσεων θα 
συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου (βλέπε επίσης σημείο 5.4).  

2.6 Έξοδα ταξιδίου 
Άλλα έξοδα ταξιδίου για συσκέψεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο 2.5, τα οποία 
μπορεί να απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με τη σύμβαση, 
υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του Cedefop και θα αποδίδονται χωριστά από το Cedefop, 
σύμφωνα με τον κανονισμό του (βλέπε παράρτημα II του σχεδίου σύμβασης στο παράρτημα B).  
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3 Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  
Οι υποβάλλοντες υπόκεινται στα ισχύοντα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και πρέπει να 
τελούν υπό νομική κατάσταση που να τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία 
διαγωνισμού. 

3.1 Κριτήρια αποκλεισμού 
 

Από τη συμμετοχή σε σύμβαση αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες: 

α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί 
σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής 
φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

β)  οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή 

γ)  οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές 

δ)  οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της 
χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να 
εκτελεσθεί η σύμβαση 

ε)  κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που 
θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων 

στ) οι οποίοι, μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που 
χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα σοβαρό 
παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Επιπλέον των ανωτέρω, δεν μπορεί να ανατεθεί σύμβαση σε υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, 
κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού: 

- τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων; 

- έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις 
πληροφορίες. 

Απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα 

Ο υποβάλλων προσφορά προσκομίζει την υπεύθυνη δήλωση που παρατίθεται στο Παράρτημα C, 
με την οποία δηλώνει ότι δεν ισχύει κανένας από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού. 

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει την κατάσταση που περιγράφεται στα σημεία γ) 
και στ). 
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3.2 Κριτήρια Επιλογής 
Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να προσκομίσει τεκμήρια της οικονομικής, χρηματοδοτικής, 
τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα 

Απαίτηση 

 Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή οικονομική κατάσταση και να 
διαθέτει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Ως τεκμήρια της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας μπορούν να υποβληθούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 κατάλληλες δηλώσεις τραπεζών ή αποδεικτικό ασφάλισης έναντι επαγγελματικών 
κινδύνων· 

 ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών τουλάχιστον των δύο τελευταίων οικονομικών 
ετών που έχουν κλείσει, στην περίπτωση όπου η δημοσίευση των ισολογισμών 
προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
παράγων· 

 δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών σε υπηρεσίες 
όπως αυτά που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης και τα οποία υλοποιήθηκαν κατά 
χρονικό διάστημα εντασσόμενο στα τρία το πολύ τελευταία οικονομικά έτη. 

Σε περίπτωση που οι υποβάλλοντες αδυνατούν να προσκομίσουν τα εν λόγω έγγραφα, καλούνται 
να αιτιολογήσουν την αδυναμία προσκόμισής τους. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Απαιτήσεις 

Οι τεχνικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο συμμετέχων στο διαγωνισμό 
είναι: 

 Επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και ικανότητα προς εκτέλεση των εργασιών που 
περιγράφονται στην ενότητα 2.3 των τεχνικών προδιαγραφών 

 Εκτεταμένη επαγγελματική πείρα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
μάθησης και ιδιαίτερη πείρα όσον αφορά την ανάπτυξη και χρήση προτύπων και 
προδιαγραφών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν τα συστήματα και τα 
πλαίσια επαγγελματικών προσόντων 

 Αποδεδειγμένη εμπείρα σε συγκριτικές αναλύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης  

 Επαγγελματική πείρα σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον 

 Ικανότητα επικοινωνίας και σύνταξης σχεδίων κειμένων υψηλών προδιαγραφών στα 
αγγλικά,  και επικοινωνία στα γαλλικά ή/και τα γερμανικά. 

Τα παρακάτω έγγραφα ή πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται ως απόδειξη συμμόρφωσης 
προς τα παραπάνω κριτήρια: 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αναδόχου και, αν χρειαστεί, των μελών της 
ερευνητικής ομάδας, με σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων/δημοσιεύσεων της 
έρευνας τα οποία άπτονται των ζητημάτων που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη. 

 Κατάλογος με τις σημαντικότερες συμβάσεις/μελέτες των τελευταίων πέντε ετών με 
ημερομηνίες και αναθέτουσες αρχές.  
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 Περιγραφή τυχόν τεχνικού εξοπλισμού και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν από τον 
ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
υπηρεσιών. 

 Ένδειξη του ποσοστού της σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε 
υπεργολάβους (εάν συντρέχει περίπτωση). 

 

3.3 Νομικό Καθεστώς 
Οι υποβάλλοντες καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο νομικής οντότητας που παρατίθεται 
στο Παράρτημα D και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο. Οι 
υποβάλλοντες πρέπει να φροντίζουν ώστε να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα 
του(των) προσώπου(-ων) που αναλαμβάνει(-ουν) να υπογράψει(-ουν) για λογαριασμό τους σε 
περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. 

4 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

4.1 Συμμετοχή κοινοπραξιών 
Ομάδες προμηθευτών (ή κοινοπραξίες), ανεξάρτητα από τη νομική οντότητά τους, μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες περί 
ανταγωνισμού. Οι ομάδες αυτές (ή κοινοπραξίες) πρέπει να ορίζουν την εταιρεία ή το πρόσωπο 
το οποίο ηγείται του έργου και επίσης να προσκομίζουν αντίγραφο του εγγράφου που 
εξουσιοδοτεί τη συγκεκριμένη εταιρεία ή πρόσωπο να υποβάλει προσφορά. 

Επιπλέον, κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίζει τα απαιτούμενα αποδεικτικά 
μέσα ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής που 
αφορούν την ‘τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’, τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζει κάθε 
μέλος της κοινοπραξίας θα ελέγχονται προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η κοινοπραξία πληροί 
τα κριτήρια στο σύνολό τους. 

Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από την εταιρεία ή το πρόσωπο που ηγείται του 
έργου και που είναι, έναντι του Cedefop, ο μόνος υπεύθυνος από τους συμβαλλόμενους για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Προσφορές από κοινοπραξίες εταιριών ή ομάδες παροχέων υπηρεσιών, 
εργοληπτών ή προμηθευτών, πρέπει να προσδιορίζουν τον ρόλο, τα προσόντα και την εμπειρία 
του κάθε μέλους ή ομάδας. 

4.2 Υπεργολαβία/Υπεργολάβος 
Τυχόν υπεργολαβίες/υπεργολάβοι πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από το Cedefop, είτε μέσω της 
αποδοχής της προσφοράς του υποβάλλοντος είτε, εφόσον αυτό προτείνεται από τον Ανάδοχο 
μετά την υπογραφή της σύμβασης, εγγράφως με ανταλλαγή επιστολών. Οι 
υπεργολαβίες/υπεργολάβοι θα γίνονται αποδεκτοί μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και δεν 
οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από τον 
υποβάλλοντα ο οποίος είναι, έναντι του Cedefop, ο μοναδικός υπεύθυνος για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Ο υποβάλλων πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια ποιές παρτίδες του έργου θα ανατεθούν σε 
υπεργολάβους, καθώς και την ταυτότητα όλων των υπεργολάβων οι οποίοι αναλαμβάνουν μέρος 
του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό υψηλότερο του 10% της αξίας του συνολικού έργου. 

Όλοι οι υπεργολάβοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται 
βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Όπου δεν αναφέρονται υπεργολάβοι, το έργο θεωρείται ως εκτελούμενο απευθείας από τον 
υποβάλλοντα την προσφορά. 
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5 Ανάθεση της σύμβασης 
Μόνο οι προσφορές που πληρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων εξαίρεσης και επιλογής θα 
αξιολογηθούν από πλευράς ποιότητας και τιμής. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά (αρχή της καλύτερης σχέσης ποιότητας-τιμής). 

Η σχέση ποιότητας-τιμής υπολογίζεται για κάθε προσφορά διαιρώντας τη συνολική βαθμολογία 
για την ποιότητα (τεχνική αξία) με την τιμή (οικονομική αξία), προκειμένου να διαπιστώνεται 
ποια προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα. 

5.1 Τεχνική αξιολόγηση 
Στην παρούσα διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα 
τεχνικά κριτήρια ανάθεσης: 

(A) Το βαθμό στον οποίο έχει γίνει κατανοητή η φύση του ανατιθέμενου έργου, του 
γενικότερου πλαισίου και των αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτευχθούν (40 βαθμοί) 

α. Εννοιολογική και μεθοδολογική προσέγγιση για ανάληψη της μελέτης σύμφωνα  
με τους στόχους και το σκοπό της προσφοράς (20 βαθμοί). 

β. Επίδειξη της σε βάθος κατανόησης των τρεχουσών ερευνών, πολιτικών, 
εξελίξεων και ζητημάτων που συνδέονται με τις επαγγελματικές και 
επιμορφωτικές προδιαγραφές  (20 βαθμοί).  

(B) Η ποιότητα και η καταλληλότητα των μεθόδων που προτείνονται για την εκτέλεση 
του έργου (30 βαθμοί) 

α. Καταλληλότητα των μεθόδων εργασίας (προβλεπόμενα βήματα, μέθοδοι 
έρευνας, πηγές δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν) ώστε να πληρούνται οι 
απαιτήσεις που περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές (30 
βαθμοί). 

(Γ) Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση (30 βαθμοί) 

α. Κατανομή εργασιών, τύπος και βαθμός συμμετοχής των προτεινόμενων 
εμπειρογνωμόνων (15 βαθμοί). 

β. Ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων όπως ορίζονται στους γενικούς όρους 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (σαφήνεια, συνοχή και εφικτότητα του 
προγράμματος εργασίας και του χρονοδιαγράμματος) (15 βαθμοί). 

Οι προσφορές που συγκεντρώνουν λιγότερους από 65 βαθμούς (επί συνόλου 100 βαθμών) βάσει 
των τεχνικών κριτηρίων θα θεωρηθούν ως μη αποδεκτές και, συνεπώς, δεν θα τύχουν 
οικονομικής αξιολόγησης. 

5.2 Τεχνική πρόταση 
Η αξιολόγηση  της τεχνικής ποιότητας θα βασιστεί στην ικανότητα των συμμετεχόντων να 
εκπληρώσουν το σκοπό της σύμβασης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Για το 
σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα έγγραφα ή/και 
πληροφορίες ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα  
τεχνικά κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω:  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο σύμφωνο προς τις 
παρούσες προδιαγραφές. Η τεχνική ποιότητα των προσφορών θα αξιολογηθεί σε σχέση με την 
ικανότητα των συμμετεχόντων να εκπληρώσουν το σκοπό της σύμβασης, όπως αυτός 
περιγράφεται στα σημεία 2.2 και 2.3 ανωτέρω. 
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για να αναλάβουν τη μελέτη, πρέπει να εξηγήσουν τη 
σημασιολογική προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει. Πρέπει να καθορίσουν με σαφήνεια την 
απαιτούμενη ανάλυση, τα θέματα που θα εξεταστούν και τη φύση του αποτελέσματος που πρέπει 
να επιτευχθεί. Πρέπει επίσης να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναληφθεί η ανάλυση 
(δηλ. τα προβλεπόμενα βήματα, τις προβλεπόμενες κινήσεις για την απόκτηση τεκμηρίωσης, τη 
μέθοδο συλλογής δεδομένων). Θα πρέπει επίσης να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με 
οργανωτικά θέματα, που αφορούν τη συμμόρφωση της σύμβασης προς τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 

Υπό αυτήν την έννοια, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να παρουσιάσουν: 

 Λεπτομερή περιγραφή της λογικής και εννοιολογικής προσέγγισης στις οποίες βασίζεται 
η μελέτη.  

 Πλήρη περιγραφή της μεθόδου και των εργαλείων έρευνας που προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθούν (κυρίως όσον αφορά την αναγνώριση και την ανάλυση σχετικών 
εθνικών πρωτοβουλιών). 

 Περιεκτική περιγραφή των σταδίων ανάπτυξης για την έρευνα η οποία θα περιλαμβάνει: 

- Οργάνωση των ρυθμίσεων σχετικά με το έργο και τη διαχείριση. 

- Χρονοδιάγραμμα με περιγραφή των σταδίων ανάπτυξης, των καθηκόντων που 
κατανέμονται στους προτεινόμενους εμπειρογνώμονες και των αναμενόμενων 
παραδοτέων (λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 2.4 των τεχνικών προδιαγραφών).  

Εκτός από τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να προσδιορίσουν με 
σαφήνεια ποια μέρη του έργου θα ανατεθούν σε υπεργολάβους (εάν υπάρχουν) και την 
ταυτότητα όλων των υπεργολάβων που αναλαμβάνουν πάνω από το 10% του έργου από πλευράς 
αξίας, όπως αναφέρεται στο σημείο 4.2 (δεύτερη παράγραφος).   

5.3 Οικονομική αξιολόγηση 
Μόνον οι προσφορές που συγκεντρώνουν άνω των 65 βαθμούς (επί συνόλου 100) βάσει των 
τεχνικών κριτηρίων ανάθεσης θα τύχουν οικονομικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση θα 
πραγματοποιηθεί με γνώμονα τη συνολική τιμή (α+β) που προσφέρεται στον πίνακα 1 – 
Πίνακας τιμών (βλέπε σημείο 5.4).   

5.4 Οικονομική πρόταση 
Η οικονομική πρόταση πρέπει να υποδεικνύει τη συνολική τιμή για την πραγματοποίηση του 
συνόλου των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι συμμετέχοντες 
στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα 1 – πίνακα τιμών και να 
παρουσιάσουν λεπτομερή ανάλυση της προσφερόμενης τιμής.    

 
Πίνακας 1:  Πίνακας τιμών (όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά) 
 

 Υπηρεσίες 
 

Τιμή 

α) Συνολική τιμή για διεξαγωγή όλων των 
δραστηριοτήτων   

 

 (1) Αριθμός ανθρωποημερών: ........  
 (2)  Τιμή ανά ανθρωποημέρα: ........ 
  Συνολικό ποσό = (1) x (2): ........  

β)  Συμμετοχή σε συσκέψεις (βλέπε σημείο 2.5) 
(ενδεικτικό συνολικό ποσό για όλες τις 
συσκέψεις) 

 

 
 

  
Συνολική τιμή (α+β) : 
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Πληροφορίες σχετικά με την τιμή 

 Οι τιμές πρέπει να είναι σταθερές και μη αναθεωρήσιμες.  

 Οι τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και να περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες. 

 Άλλα έξοδα ταξιδίου για συσκέψεις εκτός από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 2.5, και 
τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν για την εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με τη 
σύμβαση, θα υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του Cedefop, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του (βλέπε Παράρτημα II του σχεδίου σύμβασης στο Παράρτημα B).   

 Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Cedefop εξαιρείται από κάθε είδους επιβαρύνσεις, φόρους 
και δασμούς, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Κατά 
συνέπεια, οι επιβαρύνσεις αυτού του είδους δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον 
υπολογισμό της προσφερόμενης τιμής. Το ποσό του ΦΠΑ πρέπει να αναγράφεται 
ξεχωριστά.  
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6 Πληροφορίες για την παρουσίαση και το περιεχόμενο των 
προσφορών 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι υποβάλλοντες να παρουσιάζουν τις προσφορές τους με τη σωστή 
μορφή και να προσκομίζουν όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποβάλλοντες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
οδηγίες που παρατίθενται στην επιστολή της πρόσκλησης για τον παρόντα διαγωνισμό. 

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα έγγραφα δίνονται επίσης στη συνέχεια. 

6.1 Φάκελος A – Δικαιολογητικά 
Ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο των εξής δικαιολογητικών: 

 κατάλογος ελέγχου που δίνεται στο Παράρτημα F 

 δήλωση περί κριτηρίων αποκλεισμού όπως απαιτείται στο σημείο 3.1 και σύμφωνα με το 
πρότυπο εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα C 

 έγγραφα που αφορούν τα κριτήρια επιλογής όπως απαιτείται στο σημείο 3.2 

 έντυπο νομικής οντότητας όπως απαιτείται στο σημείο 3.3 και παρατίθεται στο 
Παράρτημα D 

 βεβαίωση με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του προσώπου(-ων) που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τη σύμβαση 

 έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων όπως παρατίθεται στο Παράρτημα E 

6.2 Φάκελος B – Τεχνική πρόταση 
Ένα υπογεγραμμένο μη συραμμένο πρωτότυπο και τέσσερα συραμμένα αντίγραφα των 
ακόλουθων εγγράφων: 

 τεχνική πρόταση με όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στο σημείο 5.2 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περί υπεργολαβίας όπως απαιτείται στο σημείο 
4.2. 

6.3 Φάκελος C – Οικονομική πρόταση 
Ένα υπογεγραμμένο μη συραμμένο πρωτότυπο αντίτυπο και τέσσερα συραμμένα αντίγραφα των 
ακόλουθων εγγράφων: 

 οικονομική πρόταση με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 
5.4. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Προκήρυξη Σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Σχέδιο Σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .....................................................................…………………… 
δηλώνω δια του παρόντος ότι ούτε εγώ ούτε η εταιρεία: 

(επωνυμία εταιρείας)....................................................................................................................... 

την οποία εκπροσωπώ, τελούμε σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ακολούθως: 
 
(α) τυγχάνουμε υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί εναντίον μας σχετική 
διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως 
προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

β)  έχουμε καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική μας διαγωγή 

γ)  έχουμε υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 
μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές 

δ)  δεν έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις μας σχετικά με την καταβολή των φόρων σύμφωνα με τις 
νομικές διατάξεις της χώρας  

ε)  έχει εκδοθεί απόφαση εις βάρος μας με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα 
οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων 

στ) μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηματοδοτήθηκαν από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό, διαπράξαμε διαπιστωμένα σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω 
μη τήρησης των συμβατικών μας υποχρεώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος κατανοώ ότι δεν μπορεί να ανατεθεί σύμβαση εάν κατά τη διαδικασία 
του διαγωνισμού το ως άνω άτομο ή εταιρεία ή οργανισμός: 

- τελούμε υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων; 

- έχουμε καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή μας στη σύμβαση ή δεν έχουμε παράσχει αυτές τις 
πληροφορίες. 

 
 
 

Υπογραφή:         Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 

(διατίθεται προς τηλεφόρτωση, ανάλογα με την εθνικότητα και τη νομική οντότητα του 
υποβάλλοντος την προσφορά, από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο) 

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/legal_entities_en.htm

 

 

  

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/legal_entities_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 
 

(διατίθεται προς τηλεφόρτωση, ανάλογα με την εθνικότητα του υποβάλλοντος την προσφορά, από 
τον ακόλουθο δικτυακό τόπο) 

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_en.htm

 

  

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ο κατάλογος ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι έχουν 
προσκομιστεί όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Ο παρών 
κατάλογος ελέγχου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά σας. 
Διαγραμμίστε με  τα αντίστοιχα τετραγωνίδια 
 
Υποχρεωτικά έγγραφα που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά 

Σχετική 
παράγραφος 

Περιλαμ-
βάνεται 

Εάν το έγγραφο δεν 
προσκομίζεται, παρακαλώ 
προσδιορίστε τους λόγους 

Ο φάκελος ‘A’ περιέχει 
ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο 
των: 

 Ναι Όχι 
 

Παρών κατάλογος ελέγχου     

Δήλωση περί κριτηρίων 
αποκλεισμού  
(εάν συντρέχει περίπτωση, και 
κοινοπραξιών και υπεργολάβων) 

3.1, 4.1 & 4.2 
& Παράρτημα 

C 
  

 

Έγγραφα σχετικά με κριτήρια 
επιλογής 
(εάν συντρέχει περίπτωση, και 
κοινοπραξιών και υπεργολάβων) 

3.2 , 4.1 & 4.2   

 

Έντυπο νομικής οντότητας 3.3 & 
Παράρτημα D    

Ονο/νυμο και ιδιότητα του 
προσώπου(-ων) που αναλαμβάνουν 
να υπογράψουν τη σύμβαση 

3.3   
 

Έντυπο χρηματοπιστωτικών 
στοιχείων 

6.1 & 
Παράρτημα E    

Ο φάκελος ‘Β’ περιέχει     

ένα πρωτότυπο και τέσσερα 
αντίγραφα των:      

Τεχνική πρόταση 5.2    

Ο φάκελος ‘C’ περιέχει     

ένα πρωτότυπο και τέσσερα 
αντίγραφα των:     

Οικονομική πρόταση 5.4  & 
Πίνακας 1    

Πρέπει επίσης να διασφαλίζετε ότι: 

 η προσφορά σας συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 αμφότερες η τεχνική και οικονομική πρόταση της προσφοράς υπογράφονται από τον 
υποβάλλοντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

 η προσφορά σας είναι απολύτως ευανάγνωστη ώστε να αποφεύγονται τυχόν αμφισημίες. 

 η προσφορά σας υποβάλλεται σύμφωνα με το σύστημα των φακέλων, όπως ορίζεται στο σημείο 3 
της πρόσκλησης 

 ο εξωτερικός φάκελος φέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 3 της πρόσκλησης. 

 

  


	 Εισαγωγή για το Cedefop 
	 
	1 Επισκόπηση της πρόσκλησης 
	1.1 Περιγραφή και είδος της σύμβασης 
	1.2 Τόπος παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών  
	1.3 Διαίρεση σε παρτίδες 
	1.4 Εναλλακτικές προσφορές 
	1.5 Αξία ή ποσότητα αγοράς 
	1.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
	1.7 Διάρκεια της σύμβασης 
	1.8 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
	  
	2 Τεχνικές προδιαγραφές  
	2.1 Εισαγωγή 
	2.2 Γενικός σκοπός/στόχος 
	2.3 Περιγραφή των εργασιών  
	Ο ανάδοχος συντάσσει έκθεση για τη σχέση των επαγγελματικών και των επιμορφωτικών προδιαγραφών με τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα, η οποία θα εξετάζει παράλληλα τις διαφορές και τις ομοιότητες των εθνικών προσεγγίσεων. Επίκεντρο της μελέτης είναι τα προσόντα που προέρχονται από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  
	Για να καταλήξει σε αυτήν την ανάλυση, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας γραφείου, συστηματικού διαλόγου με ενδιαφερόμενους φορείς σε κατάλληλο επίπεδο, καθώς και τη σύνταξη τελικής ανάλυσης που θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις επικρατούσες τάσεις, τα διλήμματα και τις προκλήσεις  που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα. 


	2.4 Παραδοτέα, εκθέσεις και χρονοδιάγραμμα (αποτέλεσμα) 
	2.5 Συσκέψεις 
	2.6 Έξοδα ταξιδίου 

	3 Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  
	3.1 Κριτήρια αποκλεισμού 
	3.2 Κριτήρια Επιλογής 
	3.3 Νομικό Καθεστώς 

	4 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
	4.1 Συμμετοχή κοινοπραξιών 
	4.2 Υπεργολαβία/Υπεργολάβος 

	 
	5 Ανάθεση της σύμβασης 
	5.1 Τεχνική αξιολόγηση 
	5.2 Τεχνική πρόταση 
	5.3 Οικονομική αξιολόγηση 
	5.4 Οικονομική πρόταση 

	6  Πληροφορίες για την παρουσίαση και το περιεχόμενο των προσφορών 
	6.1 Φάκελος A – Δικαιολογητικά 
	6.2 Φάκελος B – Τεχνική πρόταση 
	6.3 Φάκελος C – Οικονομική πρόταση 



