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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (στο εξής η «Εταιρεία» ή/ 

και η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»), εδρεύουσα επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. 

Κόσμος Αθήνα, 11743, Τηλ.: 2130-184400 Φαξ: 210-9246740 Α.Φ.Μ.: 

997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών Εmail: info@mkoapostoli.gr, σας καλεί να 

δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με 

τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ   

 

Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε Φροντιστές – Επιμελητές 

με τίτλο «Δεξιότητες Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» στο πλαίσιο του  

έργου: Empowering Third Country Nationals in Athens- A Path to 

Integration, χρηματοδοτούμενου από τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό 

«International Orthodox Christian Charities» (IOCC).  

 

Ειδικότερα η παρούσα αφορά στη διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για φροντιστές – επιμελητές ηλικιωμένων ατόμων σε Δομές Φιλοξενίας, 

διάρκειας 50 ωρών θεωρία και 40 ωρών πρακτική το κάθε ένα, και με τη 

συμμετοχή 25 συμμετεχόντων σε κάθε ένα από αυτά. Επιπλέον, η παρούσα 

αφορά την διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Μέντορες 

πρακτικής Φροντιστών – Επιμελητών (8 ωρών το καθένα). Και τα τρία 

σεμινάρια θα οργανωθούν σε χώρο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και σε αίθουσα που θα 

διαθέτει οπτικοακουστικά μέσα (για το οπτικοακουστικό υλικό που θα 

συμπεριληφθεί στις εκπαιδευτικές σημειώσεις) και που θα μπορεί να δεχτεί  25 

εκπαιδευόμενους. 
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη προσφορά εκ των 

συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 

την πληρότητα των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

στο άρθρο 6 και στα Παραρτήματα Α και Β της παρούσης. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   

Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και 

λήγει στις 30/11/2019 

 

4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την 29/05/2019, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 15:30 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ήρας 8 και Δέσπως 

Σέχου 37, Ν. Κόσμος Αθήνα από τον Υπεύθυνο Προμηθειών της Εταιρείας.  

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και η υποβολή ερωτημάτων, θα πρέπει να 

απευθύνονται στην «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Τμήμα Προμηθειών και να αποστέλλονται 

είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός 210-9246740) είτε με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail), προς τη διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr (Υπεύθυνος 

επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2130184449).  

 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στην οδό Ήρας 

8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους) Αθήνα στον τρίτο όροφο 

του κτιρίου, μέχρι την 29/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ., είτε 

αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σε έναν 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Επιτρέπεται ταχυδρομική 

αποστολή της προσφοράς. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσμες στους προσφέροντες.   

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ο αριθμός 

τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Empowering 

Third Country Nationals in Athens - A Path to Integration”«Δεξιότητες 

Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 29/05/2019, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ  

και θα περιέχει: 

- Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά  υπογεγραμμένο το Έντυπο Eνημέρωσης αναφορικά με 

την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε 

περίπτωση νομικού προσώπου και σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον 

επιτηδευματία (Παράρτημα Δ’) και 

I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω: 

Α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας ο προσφέρων έλαβε γνώση 

και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Β)  ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Εταιρείας ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της 

Πρόσκλησης ή υπαναχώρησης της Εταιρείας ή της κρίσης του Υπεύθυνου 

Προμηθειών. 

Γ) ότι για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για έξι (6) 

μήνες. 

Δ) ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα 

εξής αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική διαγωγή του και για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που θα αφορά όλους τους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους καταβάλει εισφορές που 

εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους.  



4 
 

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

η εγγραφή του προσφέροντος σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά 

την ημέρα αξιολόγησης των προσφορών.  

- Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό 

- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, 

- Γενικό πιστοποιητικό τροποποιήσεων ΓΕΜΗ 

- Σε περίπτωση προσφέροντος επιτηδευματία (φυσικού προσώπου) Έναρξη 

Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές του. 

ΙI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 Προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού 
 Ομάδα έργου δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού (και βιογραφικά) 
 Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης 
 Αναλυτικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης Μεντόρων 
 Εμπειρία Υποψήφιου Αναδόχου σε ανάλογα έργα με προσκόμιση 

καταλόγου έργων που θα αποδεικνύει την εμπειρία του υποψηφίου 
αναδόχου στην υλοποίηση έργων εκπαίδευσης για χώρους 
φροντίδας ηλικιωμένων τα τελευταία 2 χρόνια 

 Εμπειρία εκπαιδευτών του Υποψήφιου Αναδόχου σε εκπαίδευση 
ενηλίκων με προσκόμιση καταλόγου έργων εκπαίδευσης ενηλίκων 
των εκπαιδευτών που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος στην Ομάδα 
Έργου 

Συμπληρωμένος Πίνακας Προσφοράς (Παράρτημα Β) 

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εντός 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης και συμπεριλαμβάνει όλους τους 

παράγοντες κόστους, αμοιβών και οφέλους αναδόχου, λειτουργικών 

εξόδων, ασφαλίστρων, μισθών και αμοιβών σε τρίτους, υλικών κ.λ.π. Η 

προσφορά σνακς/αναψυκτικών/καφέ στα διαλλείματα αποτελούν 

υποχρεώσεις της  «Αποστολής» και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 

Υποψήφιου Ανάδοχου. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές και 

εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που θέτουν οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής. 

 

Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει 

το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, θα πρέπει να είναι 120 ημερολογιακές 

ημέρες από την επόμενη της αξιολόγησης των προσφορών άλλως και σε 

περίπτωση μικρότερης διάρκειας, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του 

επισυναπτόμενου «Προσχεδίου Σύμβασης». 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ – ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα δικαιώματα της Εταιρείας και το νομικό πλαίσιο 

της παρούσης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’ του παρόντος. 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τους όρους του παρόντος, το 

Παράρτημα Α’ (Διαδικασία Αξιολόγησης – Δικαιώματα Αναθέτουσας – Νομικό 

πλαίσιο Πρόσκλησης), το Παράρτημα Β’ (Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας 

Τεχνικής Προσφοράς) και το Παράρτημα Γ’ (Προσχέδιο Συμβάσεως) και 

Παράρτημα Δ’ (Έντυπο Ενημέρωσης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

 

 


