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GR-Θεσσαλονίκη: Η δυναμική των προσόντων — Ορισμός και
ανανέωση των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προτύπων

2007/S 100-122415

 
Προκήρυξη διαγωνισμού σύναψης σύμβασης

 
Υπηρεσίες

 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διεύθυνση και σημείο(α) επικοινωνίας:

Cedefop — Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπόψη κ. Georges
Paraskevaidis, 123, Europe Street, PO Box 22427, GR-55102  Thessaloniki. Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ.
Dimitra Eleftheroudi. Φαξ  (30-2310) 49 00 28. E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu.
Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.cedefop.europa.eu.

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.cedefop.europa.eu.

Διεύθυνση από την οποία παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες:
Στο(στα) ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.

Η συγγραφή υποχρεώσεων και πρόσθετα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
ανταγωνιστικό διάλογο και δυναμικό σύστημα αγορών) μπορούν να ληφθούν από:
Tο(τα) ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:
Στο(στα) ανωτέρω αναφερόμενο(α) σημείο(α) επικοινωνίας.

I.2) Τύπος της αναθέτουσας αρχής και κύρια(ες) δραστηριότητα(ες):
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός.
Η αναθέτουσα αρχή κατακυρώνει τη σύμβαση για λογαριασμό άλλων αναθετουσών αρχών: όχι.

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1) Περιγραφή
II.1.1) Τίτλος που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Η δυναμική των προσόντων — Ορισμός και ανανέωση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προτύπων.

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των
υπηρεσιών:
Υπηρεσίες.
Κατηγορία υπηρεσιών αριθ. 8.
Κύριος τόπος παροχής των υπηρεσιών: Στα γραφεία του αναδόχου.

II.1.3) Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
Δημόσια σύμβαση.

II.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών):
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
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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.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων (CPV):
73000000.

II.1.7) Ένδειξη εάν η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (ΣΔΣ):
Ναι.

II.1.8) Διαίρεση σε παρτίδες:
Όχι.

II.1.9) Αποδοχή εναλλακτικών προσφορών:
Όχι.

II.2) Ποσότητα ή εύρος της σύμβασης
II.2.1) Συνολική ποσότητα ή αξία:

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για την παρούσα δραστηριότητα ανέρχεται 110 000 EUR.

II.3) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης:
Διάρκεια της σύμβασης: 12 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.

Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσης
III.1) Προϋποθέσεις σχετικές με τη σύμβαση
III.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και διακανονισμός πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που
τους διέπουν:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.3) Νομική μορφή που θα πρέπει να περιβληθεί όμιλος οικονομικών παραγόντων, εφόσον ανατεθεί σ'
αυτόν η σύμβαση:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης:
Ναι.
Η υπεργολαβία επιτρέπεται. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα
έγγραφα του διαγωνισμού.

III.2) Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών παραγόντων, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων που έχουν

σχέση με την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:
Απαραίτητες πληροφορίες και τυπικές διαδικασίες προκειμένου να αξιολογηθεί αν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.3) Προϋποθέσεις σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών
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III.3.1) Ένδειξη εάν η εκτέλεση των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία:
Όχι.

III.3.2) Ένδειξη εάν οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να αναφέρουν τα ονοματεπώνυμα και τα επαγγελματικά
προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών:
Ναι.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Είδος διαδικασίας:

Ανοικτή.

IV.2) Κριτήρια ανάθεσης:
IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης:

Τελική κατακύρωση της σύμβασης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
των κριτηρίων που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή
διαπραγματεύσεων ή στο έγγραφο περιγραφής της σύμβασης.

IV.2.2) Ένδειξη για το αν θα υπάρξει ηλεκτρονική δημοπρασία:
Όχι.

IV.3) Πληροφορίες διοικητικής φύσεως
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς του αρχείου της αναθέτουσας αρχής:

AO/B/JB/OccupationalEducationalStandards/004/07.

IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση:
Αριθμός προκαταρκτικής ανακοίνωσης στην ΕΕ: 2007/S 71-86421 της 12.4.2007.

IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση των εγγράφων διαγωνισμού και των συμπληρωματικών ή περιγραφικών
εγγράφων:
Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων των εγγράφων διαγωνισμού ή για την πρόσβαση στα έγγραφα:
25.6.2007 (17:00).
Χορήγηση των εγγράφων έναντι αντιτίμου: όχι.

IV.3.4) Προθεσμία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
9.7.2007.

IV.3.6) Γλώσσα(ες) σύνταξης των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:
Αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, λεττονικά,
λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά,
σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

IV.3.7) Ελάχιστος χρόνος ισχύος των προσφορών:
Διάρκεια της σύμβασης: 6 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

IV.3.8) Όροι αποσφράγισης των προσφορών:
19.7.2007 (11:00).
Τόπος: στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Πρόσωπα δικαιούμενα να παρίστανται κατά την αποσφράγιση των προσφορών: ναι.
Κάθε προσφέρων μπορεί να εκπροσωπηθεί στην αποσφράγιση των προσφορών από 1 πρόσωπο.
Το ονοματεπώνυμο του ατόμου που θα παρίσταται κατά την αποσφράγιση πρέπει να γνωστοποιηθεί
γραπτώς μέσω φαξ στον αριθμό (30-2310) 49 00 28 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:
c4t-services@cedefop.europa.eu τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση για την
αποσφράγιση των προσφορών.

Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες

http://ted.europa.eu/udl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=el&DOCID=86421-2007
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VI.1) Ένδειξη εάν η σύμβαση έχει περιοδικό χαρακτήρα:
Όχι.

VI.2) Ένδειξη εάν η σύμβαση αφορά σχέδιο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από κονδύλια της ΕΕ:
Όχι.

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται, επίσης, για μεταφόρτωση στην ιστοσελίδα του Cedefop
(http://cedefop.europa.eu).

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προς δημοσίευση:
15.5.2007.

http://cedefop.europa.eu

