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Περίληψη της 01/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος
ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου»
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
στην Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα - Είμαστε όλοι Πολίτες), το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό
Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 - 2014, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των
Πολιτών και την ενίσχυση της συμβολής των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) στην κοινωνική
δικαιοσύνη, την δημοκρατία και την βιώσιμη ανάπτυξη.
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2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 70.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. (23%).

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης έως και τρείς (3)
μήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή και ολοκλήρωση το αργότερο έως
31/03/2016.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αξιολογείται η μέγιστη τεχνο-οικονομική ικανότητα
των υποψήφιων αναδόχων.
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5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι κατηγορίες CPV του διαγωνισμού είναι:
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
80000000-4
80400000-8
80532000-2
80522000-9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης
Σεμινάρια κατάρτισης

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι ο «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου», για την υλοποίηση του προγράμματος ενδυνάμωσης δομών &
ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building) για ΜΚΟ που θα επιχορηγηθούν από το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι
Πολίτες», με στόχο να ενισχυθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια σειρά σημαντικών
για την λειτουργία τους θεμάτων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας της αρχές της βιωματικής
μάθησης.
Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραδοτέα:





Π.1: Εκπόνηση μεθοδολογίας του προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ.
Π.2: Εκπόνηση εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών ΜΚΟ, συνολικής
διάρκειας 15 ημερών/120 ωρών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.
Π.3: Υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης και παροχή μαθησιακής υποστήριξης περίπου 80 στελεχών
ΜΚΟ.
Π.4: Ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στα θέματα παροχής επιμόρφωσης
ΜΚΟ, με εκπαίδευση και συγγραφή εγχειριδίου.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου του αναδόχου περιγράφεται στο Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
της 01/2014 διακήρυξης.
7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής ή/και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του υποδειχθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου, όπως αυτό θα
οριστεί στη σχετική σύμβαση.
8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο
του έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος
του Έργου.
9. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
http://www.bodossaki.gr καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες»
http://www.weareallcitizens.gr/ σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να
ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων
και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή.
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