Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε
Έχοντας υπόψη:



Την υπ’αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο
Κανονισμός Προμηθειών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ



Το άρθρο 7 του καταστατικού για τον Ορισμό νόμιμου εκπροσώπου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ



Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης



Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013



την αριθμ. C(2008)1129/28-03-2008 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013».



την αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415Β/12.4.2010) «Διαχείριση Συστήματος και
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



τις διατάξεις της υπ΄ αρ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη
σχετική εγκύκλιο 21526/04.11.2011 του ίδιου Υπουργείου



την απόφαση της Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» που έλαβε χώρα στη
Θεσσαλονίκη στις 20/11/2012.



το Subsity Contact No B3.31.01 με ημερομηνία 22.01.2014 του εγκεκριμένου Έργου
του Προγράμματος Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» - «Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013» με το ακρωνύμιο «SKILLS BALANCING», « Balancing supply
and demand of the professional skills needed in interregional area»

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία
απευθείας ανάθεσης, για παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακού λογισμικού
(ηλεκτρονικής πλατφόρμας) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “BALANCING SUPPLY
AND DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL
AREA”

με

ακρωνύμιο

“SKILLS

BALANCING”

ενταγμένου

στο

Ευρωπαϊκό

πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013 (Κωδ. Έργου:
2014ΣΕ14580001) που χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και 15% από
Εθνικούς Πόρους για τις επιμέρους δράσεις που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Εργασίας
Γ.Σ.Ε.Ε με τη συμμετοχή του ως εταίρος του προγράμματος.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά το Πακέτο Εργασίας 5: Προώθηση της στρατηγικής
της δια βίου μάθησης και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση της Δράσης 5.1:
«Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού για την οργάνωση της διά βίου μάθησης ως
ένα πρακτικό εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη».
Προϋπολογισμού Δαπάνης: 18.700 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε. / ΓΣΕΕ)
Τεχνική περιγραφή της Δράσης 5.1: Ηλεκτρονικός οδηγός
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στα πλαίσια της Δράσης 5.1. έχει αναλάβει τη δημιουργία
ενός ηλεκτρονικού οδηγού για την οργάνωση της διά βίου μάθησης ως ένα πρακτικό εργαλείο
για την αειφόρο ανάπτυξη.
Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Το λογισμικό για την αναζήτηση, ταυτοποίηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων για τις
διαδικασίες και απαιτήσεις στην προσφορά και ζήτηση εργασίας για πλήρωση υφιστάμενων ή
νέων θέσεων εργασίας, θα αποτελείται από τρία κύρια δομικά στοιχεία. Η δημιουργία του
εξειδικευμένου αυτού εργαλείου θα παρέχει ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στον κάθε
κλάδο που θα επιλεγεί (κύκλος ζωής, εποχικότητα, εξωγενείς παράγοντες, μέσος όρος τζίρου).
Θα έχει την δυνατότητα καταγραφής βασικών στοιχείων ανά κλάδο (αριθμό επιχειρήσεων,

τζίρο ανά επάγγελμα, καταναλωτική δαπάνη ανά κλάδο, τάσεις, προβλέψεις, εισαγωγές,
εξαγωγές, κ.λ.π.)
1. την βάση δεδομένων με την απαραίτητη δυνατότητα παραμετροποίησης
2. το λογισμικό που θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί για ταυτοποίηση των απαιτήσεων,
διαδικασιών και λειτουργιών
3. το γραφικό περιβάλλον (GUI) διαδραστικότητας χρήστη – ηλεκτρονικού υπολογιστή
Για την διασφάλιση των στοιχείων, η όλη εφαρμογή θα χρησιμοποιήσει τις σύγχρονες
τεχνολογίες «νέφους» (cloud technologies), οι οποίες διασφαλίζουν λειτουργική αξιοπιστία,
δεν απαιτούν επιπλέον εξοπλισμό, παρέχουν προσβασιμότητα στον χρήστη από οποιοδήποτε
σημείο που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των στοιχείων από
κακόβουλες ενέργειες και επίσης προστατεύουν από αντιγραφές ή σκόπιμες μαζικές
επεξεργασίες των στοιχείων.

Οι υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου θα είναι:
1. Η δημιουργία βάσης δεδομένων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα οργάνωσης των
στοιχείων με δομημένο και αδόμητο τρόπο. Τα μεν δομημένα στοιχεία θα αναφέρονται σε
μεταβλητές, οι οποίες θα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν (π.χ. φύλο, εκπαίδευση), ενώ
τα αδόμητα σε μεταβλητές ελευθέρου κειμένου που θα μπορεί να εισάγει ή να βλέπει ο
χρήστης. Το κείμενο θα επεξεργάζεται αυτόματα από το λογισμικό που θα αναπτυχθεί.
2. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιπλέον λογισμικού, το οποίο θα συνεργάζεται με την
βάση δεδομένων και θα αφορά την εφαρμογή των δυνατοτήτων που δίνουν τα
καινούργια εργαλεία για ανάλυση κειμένου (text analytics), την ανάλυση μεγάλου όγκου
δεδομένων (data mining & big data analytics), την οπτικοποίηση αποτελεσμάτων και
απαραίτητων στατιστικών παραμέτρων (π.χ. Tableau), καθώς και των απαραιτήτων
αποτελεσμάτων ταιριάσματος (matching) ζητουμένων πληροφοριών. Τα εργαλεία –
λογισμικά που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση θα είναι ανοικτού κώδικα και
κατάλληλα για την διαχείριση Οντολογιών και παρουσίασης αποτελεσμάτων σε
πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα R, W3C, RDF, DAML, OVL κλπ. Για τις
μεταβλητές – πεδία ελευθέρου κειμένου θα εφαρμοστούν καινοτόμες θεωρίες και
τεχνολογίες αιχμής (σημασιολογικές τεχνολογίες – word semantics analysis / reasoning
engines). Επίσης θα αξιοποιηθούν εφαρμογές του πεδίου των collaborative software.
3. Η εφαρμογή νέων τεχνικών (που εφαρμόζονται και στην ανάπτυξη διαδικτυακών
εφαρμογών) για το διαδραστικό περιβάλλον (GUI – user interface).

Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 21/09/2015 (και μέχρι του τέλους της
παράτασης που θα δοθεί από την διαχειριστική αρχή)
Αμοιβή και τρόπος πληρωμής
Η αμοιβή του υποψηφίου αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, είναι το ποσό των
18.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
παραδοτέων της παρούσας ανάθεσης, αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής
παραλαβής περί εκπληρώσεως των σχετικών συμβατικών του υποχρεώσεων και εντός
σαράντα (40) ημερών από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων
δικαιολογητικών.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν: α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά, β) συνεταιρισμοί και γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή
κοινοπραξίες προμηθευτών, οι οποίες όμως δεν είναι υποχρεωμένες να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή κατά τη φάση υποβολής των προσφορών τους.
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
Κάθε υποψήφιος ορίζει την Ομάδα Έργου και τον Υπεύθυνο που θα ηγηθεί της Ομάδας
Έργου. Ο Υπεύθυνος θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να
καθοδηγήσει και να συντονίσει το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.
Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου του Έργου (ΥΕ) πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα και 5ετή εμπειρία, τα οποία αναφέρονται
παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς:


Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά
Συστήματα και τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία,



Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην οργάνωση παρόμοιων έργων.

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την
εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών κατά ειδικότητα.
Υποβολή δικαιολογητικών:
Η προσφορά γίνεται αποδεκτή μόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο
φάκελο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ιδιοχείρως,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Αισώπου
24 & Προμηθέως, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ως και τις 03/08/2015. Το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε
που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
i) Οι λέξεις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΔΡΑΣΗ 5.1» με κεφαλαία γράμματα, ii) Ο πλήρης τίτλος της
Αναθέτουσας Αρχής, iii) Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα.
Στο φάκελο προσφοράς οι υποψήφιοι τοποθετούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Αναλυτικότερα επί ποινή αποκλεισμού τοποθετούν:

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς τους:


η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας



δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα



δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία
ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε του Δημόσιου τομέα, ή αποκλειστεί η συμμετοχή τους από
διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου



η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση



τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή



δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά
την επαγγελματική τους διαγωγή και τα αδικήματα που αναφέρονται στο
αναφέρονται στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07



δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) των εδ. α και γ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις



παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής, τους σχετικό με οποιαδήποτε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού

β. Νομιμοποιητικά έγγραφα
γ. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου
Έργου, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς
υπηρεσιών.
δ. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο,
έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη πενταετία, με ένδειξη της οικονομικής
τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του
διαγωνιζομένου σε αυτό. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
αντίγραφα συμβάσεων αναθέσεων ή/και στοιχείων τιμολόγησης ή/και υπεύθυνη δήλωση του
Αναδόχου ή του ιδιώτη, ή/και πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής έργου.
Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα, που αφορούν στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη
διαχείριση διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες) καθώς και στη
διαχείριση πράξεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και
διακρατικά.
ε. Βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και αποδεικτικών εμπειρίας του
Υπευθύνου της Ομάδας Έργου
στ. Παρουσίαση της Ομάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και
εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών κατά ειδικότητα.
ζ. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να
αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και
μεγέθους έργα κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της Ομάδας Έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών
του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από

έκαστο εξ αυτών υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης. Αντικατάσταση του Υπευθύνου ή των μελών της Ομάδας Έργου κατά την
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης. Ο Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε
περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του οφείλει να
ενημερώσει τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν. Στο
διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει
από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που
κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου,
ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Όσον αφορά την προσφορά και τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δεκτά γίνονται τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα αυτών τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι αληθή
και ακριβή.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ανάδοχος ως προς τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
Θεσσαλονίκης.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα, εφαρμόζονται αναλογικά οι
διατάξεις του Π.Δ. 118/07.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας
του Προγράμματος στον διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε
(http://www.inegsee.gr/).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σιώμου Χριστίνα στα τηλ. 2310385810 -14, φαξ: 2310-385825
thessaloniki@otenet.gr

κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και με mail: ine-

