ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Κατερίνη, 20 /02/2014
Α.Π.: 1628 / Φ. 152

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Επιµελητήριο Πιερίας ως εταίρος της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ που είναι δικαιούχος
της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» µε κωδικό MIS 380432, η οποία έχει ενταχθεί και
χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1
«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση
της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους
ΚΑΛΕΙ
Υποψήφιους αναδόχους για την εκτέλεση δράσεων επιµόρφωσης «Συνοδευτική επιµόρφωση
απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη» στο πλαίσιο υλοποίησης των
∆ράσεων 15 και 16 της πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας».
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει:
τη διενέργεια 2 προγραµµάτων επιµόρφωσης «Συνοδευτική επιµόρφωση απόκτησης
οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη» διάρκειας 48 ωρών το κάθε ένα.
Το κάθε πρόγραµµα επιµόρφωσης θα απευθύνεται σε 20 ωφελούµενους του έργου.
Τα εκπαιδευτικά αντικείµενα του κάθε προγράµµατος κατάρτισης θα αφορούν στην απόκτηση
οριζόντιων επαγγελµατικών προσόντων προσαρµοσµένων στους τοµείς:
- µεταποίησης τροφίµων-ποτών
-παροχής υπηρεσιών µε έµφαση στις ΤΠΕ
-εµπορίου (τεχνικοοικονοµικά στελέχη εµπορικών επιχειρήσεων)
-εναλλακτικών µορφών ενέργειας και προϊόντων-υπηρεσιών πράσινης οικονοµίας.
Ειδικότερα, το αντικείµενο επιµόρφωσης θα αφορά στην απόκτηση οριζόντιων επαγγελµατικών
προσόντων στα κάτωθι θέµατα:
1. Ψηφιακός και µαθηµατικός αλφαβητισµός (βασικές γνώσεις Η/Υ και χρήσης ΤΠΕ,
βασικά µαθηµατικά)
2. Γενικές επαγγελµατικές και κοινωνικές δεξιότητες.
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Φορείς παροχής υπηρεσιών επιµόρφωσης είναι:
α) τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)(άρθρο 12),
β) τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) (άρθρο 13),
γ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3696/2008, ΦΕΚ 177 Α΄,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 45 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71 Α΄) και τα
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (άρθρο 11 του ν. 3696/2008, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο
10 παρ. 6 του παρόντος νόµου),
δ) οι λοιπές δηµόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελµατικής κατάρτισης,
ε) το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.) (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.
2327/1995, ΦΕΚ 156 Α΄, και άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 2909/2001),
στ) το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), ( β.δ. της 26.2.1947, ΦΕΚ 41 Α΄, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 3 του ν.δ. 572/1970, ΦΕΚ 125 Α΄) και το Ινστιτούτο Νεολαίας (άρθρο 17 παρ. 1 του ν.
3369/2005, ΦΕΚ 171 Α΄), κατά το µέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου µάθησης,
ζ) οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και µη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων, στους
οποίους περιλαµβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί φορείς, καθώς και δοµές
παροχής υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας
(Σ.∆.Ε.) (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2525/1997, ΦΕΚ 188 Α΄) και οι Σχολές Γονέων (άρθρο 2 παρ.
13 του ν. 2621/1998, ΦΕΚ 136 Α΄),
η) οι φορείς παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών ή και υπηρεσιών επαγγελµατικού
προσανατολισµού,
θ) τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (Κ.Π.Α.) (άρθρο 1 περ. 1 του ν. 2956/2001, ΦΕΚ
258 Α΄) κατά το µέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου συµβουλευτικής και επαγγελµατικού
προσανατολισµού,
ι) οι φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που παρέχουν µη τυπική
εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναµικό του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
είναι το Ε.Κ.∆.∆.Α., καθώς και οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελµατικές ενώσεις και
τα επιµελητήρια και παρέχουν µη τυπική εκπαίδευση στα µέλη τους, όπως είναι η ανώνυµη
εταιρεία µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε.)»,
ια) οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης, τους οποίους συνιστούν οι τριτοβάθµιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την εθνική
συλλογική σύµβαση εργασίας, όπως είναι το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝ.Ε.) και το Κέντρο
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών
Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Κοινωνικό Πολυκέντρο και το
∆ιαβαλκανικό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ανώτατης ∆ιοίκησης Ενώσεων ∆ηµόσιων
Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.) και
ιβ) οι φορείς άτυπης µάθησης που αναφέρονται στο άρθρο 14.
1. Οι φορείς άτυπης µάθησης είναι οι φορείς κάθε µορφής που λειτουργούν σε εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου µάθησης, εφόσον
αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης µάθησης των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό µητρώο
που τηρεί η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης.
2. Οι φορείς άτυπης µάθησης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου τοµέα (ή δηµόσιοι φορείς), που λειτουργούν µε τη µορφή
νοµικού προσώπου δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, β) φορείς του κοινωνικού τοµέα (ή
κοινωνικοί φορείς), που λειτουργούν µε τη µορφή σωµατείου, ιδρύµατος ή αστικής µη
κερδοσκοπικής εταιρίας ή ένωσης προσώπων και γ) φορείς του ιδιωτικού τοµέα (ή ιδιωτικοί
φορείς), µε οποιαδήποτε νοµική µορφή.
Τόπος παροχής των παρεχοµένων υπηρεσιών θα είναι η έδρα του αναδόχου.
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παρεχόµενη υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των
δέκα τριών χιλιάδων τετρακόσια σαράντα ευρώ, (13.440€), στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο
Φ.Π.Α. και οι νόµιµες κρατήσεις.
Η υλοποίηση των ∆ράσεων 15 και 16 θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31/03/2014, µε
δυνατότητα παράτασης εντός του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος του έργου.
Οι προσφορές, στις οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται:
1) Αίτηση
2) Τεχνική προσφορά και πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής ενότητες:
α) Μεθοδολογία υλοποίησης και
β) Οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών
3) Οικονοµική προσφορά
θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο, ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδροµικώς
µε συστηµένη επιστολή ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς στη ∆ιεύθυνση: Επιµελητήριο Πιερίας,
28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 601 00, Κατερίνη, εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την εποµένη της
δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Επιµελητηρίου Πιερίας, http://www.champier.gr του Επιµελητηρίου Πιερίας, δηλαδή έως την Τρίτη
25/2/2014, ώρα 13.00 µ.µ.. Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία
πρωτοκόλλου του Επιµελητηρίου Πιερίας.
Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Συνοδευτική επιµόρφωση
απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη» στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο
Απασχόλησης Πιερίας».
Η αξιολόγηση θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Επιµελητηρίου Πιερίας.
Ως κριτήρια αξιολόγησης εκλαµβάνονται :
1)
Τεχνική προσφορά της παρεχόµενης υπηρεσίας, µε συντελεστή βαρύτητας 60%
2)
Οικονοµική προσφορά, µε συντελεστή βαρύτητας 40%.
Η τελική αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον υπολογισµό της συµφερότερης
προσφοράς.
Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται µε χρήση κριτηρίων και αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου, ως ακολούθως:
Α/Α
κριτηρίου

Κριτήριο αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας (%)

1
2

α) Μεθοδολογία υλοποίησης
β) Οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών

50
50

Όλα τα κριτήρια της Τεχνικής Προσφοράς βαθµολογούνται µε κλίµακα από 0 έως 100.
Η βαθµολογία της ΤΠ είναι το άθροισµα τωµ σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων
της Τεχνικής Προσφοράς και υπολογίζεται από τον τύπο: ΤΠ =βαθµολογία κάθε κριτηρίου Χ
συντελεστή βαρύτητας κριτηρίου.
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Η βαθµολογία της ανηγµένης προσφοράς κάθε προσφέροντος θα υπολογιστεί µε τον ακόλουθο
τύπο:
ΣΒΠ = 60Χ(ΤΠ/ΤMAX)+ 40X(OMIN/OΠ)
Όπου:
ΣΒΠ:
: συνολική βαθµολογία προσφοράς
ΤΠ
: βαθµός τεχνικής προσφοράς
ΤMAX
: ο µεγαλύτερος βαθµός τεχνικής προσφοράς από όλες όσες υποβλήθηκαν
OΠ
: η οικονοµική προσφορά
OMIN
: η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά από όλες όσες υποβλήθηκαν
Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθµού ΣΒΠ τους.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος µε την µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία δηλαδή το
µεγαλύτερο ΣΒΠ.
Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351023211, καθηµερινά από ώρες 9:00 έως
14:00 και µέχρι την 25/02/2014, αρµόδιος κος Παπαστεργίου Κωνσταντίνος.

Για το Επιµελητήριο Πιερίας
Ο Πρόεδρος

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
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