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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης για εκπαίδευση προσωπικού ΙΚΥ και
πιστοποίηση με ECDL

Έχοντας υπόψη :
1) Το άρθρο 1 του Ν.2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του ΙΚΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 109/Α/28-61993
2) Το άρθρο 1 του Π.Δ. 321/1999 «Οργανισμός του ΙΚΥ» (ΦΕΚ 306/Α/31-12-1999) καθώς και
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ
150/Α/2012

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά:
Την εκπαίδευση πενήντα (50) υπαλλήλων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για
προετοιμασία και απόκτηση της πιστοποίησης ECDL με προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη
18.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις ενότητες: 1. Windows – Λειτουργικό Σύστημα, 2. Word –
Επεξεργασία κειμένου, 3. Excel – Υπολογιστικά Φύλλα, 4. Internet – Outlook και 5. Power Point –
παρουσιάσεις.
Το σύνολο των διδακτικών ωρών για όλες τις ενότητες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα
πέντε (45).
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του κτηρίου της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία,
όπου στεγάζεται το Ι.Κ.Υ.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε πέντε (5) τμήματα των δέκα (10) εκπαιδευόμενων για
δύο (2) ώρες ημερησίως από τις 09:00 έως 15:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες με μήνα έναρξης τον
Ιούνιο 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΝΔ9-9ΓΗ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει όλα τα εκπαιδευτικά μέσα που απαιτούνται για την
εκπαίδευση, όπως π.χ. Η/Υ για τους εκπαιδευόμενους και τον εισηγητή, οθόνη προβολής και
projector, δίκτυο για τις ανάγκες της εκπαίδευσης με switch και πίνακα ή Flip chart. Η σύνδεση με
το διαδίκτυο θα παρέχεται από το Ι.Κ.Υ. μέσω Wi Fi.
Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει βιβλίο εγκεκριμένο από την ECDL ELLAS ή σημειώσεις
για κάθε εκπαιδευόμενο και πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων και τη δυνατότητα τεστ
προσομοίωσης εξετάσεων ECDL για κάθε συμμετέχοντα (Test4U και Mock Test).
Τα παραπάνω θα εξειδικευτούν αναλυτικά στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα καθώς και
πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Επίσης θα πρέπει να αναλάβει και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για να επιδοτηθεί το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ.

Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται με αναγνωρισμένα από τη νομοθεσία πιστοποιητικά.
Η υποβολή πρότασης εκ μέρους των ενδιαφερομένων δεν δημιουργεί υποχρέωση στο Ι.Κ.Υ. για
σύναψη σύμβασης έργου.
Στις προτάσεις των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά:
•

Οι προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα

•

Τα εκπαιδευτικά μέσα και υλικά

•

Το κόστος των μαθημάτων για το σύνολο των εκπαιδευόμενων

•

Το κόστος εξετάσεων πιστοποίησης ανά εκπαιδευόμενο (συμπεριλαμβανόμενης της
έκδοσης κάρτας εξετάσεων και πτυχίου από ECDL) και

•

Να επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω.

•

Θα συνεκτιμηθεί η δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων στο κτήριο που στεγάζεται το
ΙΚΥ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για Προετοιμασία και Απόκτηση της πιστοποίησης ECDL»,
ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών, έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013, στη
διεύθυνση:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41
142 34 Ν. Ιωνία
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Tο εμπρόθεσμο των προτάσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην πρόταση του υποψηφίου.
Εκπρόθεσμες προτάσεις αλλά και εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οτιδήποτε δεν αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Προτάσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής, να είναι ενυπόγραφες και να φέρουν ημερομηνία, σφραγίδα, επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ,
τηλέφωνο και fax επικοινωνίας.

Περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα παρέχεται από τον κ. Π. Σφακιανό στο τηλέφωνο
210-3726311, e-mail: psfaki@iky.gr
Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση για την
σύναψη σύμβασης με τους ενδιαφερόμενους

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Διοίκησης και Οικ. Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη

