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Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»- 
 
Στον Ανοιχτό διαγωνισµό «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ο.ΕΠ.ΕΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ Τ.Π.Ε ΣΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» υποβλήθηκαν συνολικά 2 προσφορές, 
οι οποίες αντιστοιχούν στις ακόλουθες τέσσερις γεωγραφικές περιοχές 
υλοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης επιµορφωτών σε Πανεπιστηµιακά 
Κέντρα Επιµόρφωσης: 
1) Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδος 
2) Περιφέρεια Θεσσαλίας 
3) Περιφέρειες Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας 
4) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
 
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι δεν υποβλήθηκε προσφορά για τη 
διατροφή των επιµορφωτών στα ΠΑΚΕ, που υλοποιούνται στις ακόλουθες 
τέσσερις Περιφέρειες: 
1) Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 
2) Περιφέρεια Κρήτης 
3) Περιφέρειες Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος, Νοµοί Κεφαλληνίας 
και Ζακύνθου 
4) Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας  
 
Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες διατροφής των συµµετεχόντων στα 
Προγράµµατα εκπαίδευσης στα ανωτέρω τέσσερα ΠΑΚΕ, ο Ο.ΕΠ.ΕΚ 
προέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης, την οποία προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 13 Ι 
α) του Ν. 2286/1995, «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων», κατόπιν συνεννόησης µε τη ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και 
λήψης σχετικής εγκριτικής απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Οργανισµού (αρ. Απόφασης 24/19-7-2011). 
Εν προκειµένω, ο ΟΕΠΕΚ, σε συνέχεια της ληφθείσας από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο απόφασης εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση απευθυνόµενη σε 



φορείς µε κύριο αντικείµενο δραστηριότητας τον κλάδο ∆ιατροφής και 
περιγράφοντας αδροµερώς τη διαδικασία, που θα ακολουθηθεί. 
 
Ι. Γενική περιγραφή διαδικασίας διαπραγµάτευσης 
Κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, ο ΟΕΠΕΚ έχει τη δυνατότητα να 
προχωρήσει µε τους προσφέροντες σε διαβουλεύσεις επί των προτάσεών 
τους. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ενεργεί ευέλικτα, ακολουθώντας τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και τις αρχές που διέπουν τις 
δηµόσιες συµβάσεις (πχ διαφάνεια, ίση µεταχείριση κλπ) και τις αρχές της 
καλής και χρηστής διοίκησης. 
 
ΙΙ. Προϋποθέσεις και στάδια διαδικασίας διαπραγµάτευσης 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε όσους πληρούν τους όρους των 
άρθρων 4 και 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της ∆ιακήρυξης, υπό τον τίτλο «∆ικαίωµα 
Συµµετοχής» και «Επάρκεια των Υποψηφίων». Οι προσφέροντες οφείλουν να 
υποβάλουν προσφορά κατά τους όρους της ∆ιακήρυξης σε προθεσµία 
δεκαπέντε ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην 
ιστοσελίδα του Ο.ΕΠ.ΕΚ., δηλαδή µέχρι την Πέµπτη 4 Αυγούστου 2011, ώρα 
12.00 στα γραφεία του Ο.ΕΠ.ΕΚ. ∆ιευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της 
επαγγελµατικής του επάρκειας, ο προσφέρων δύναται να στηρίζεται στις 
δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε 
αυτές. Επίσης, ο προσφέρων δύναται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων - 
υπεργολάβων. Η αξιοποίηση τέτοιων υπηρεσιών πρέπει να αναφέρεται στην 
προσφορά του προσφέροντος και να διευκρινίζεται το µέρος του έργου που 
αυτοί αναλαµβάνουν να εκτελέσουν ανάλογα και µε την εξειδίκευσή τους. Οι 
υπηρεσίες τρίτων - υπεργολάβων δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό 
το 30% του συνολικού προσφερόµενου οικονοµικού τιµήµατος. 
 
Τονίζεται ότι ο προσφέρων δύναται να υποβάλει προσφορά για τµήµα του 
έργου, δηλαδή για µία ή για περισσότερες από τις τέσσερις προαναφερόµενες 
Περιφέρειες-Κέντρα Επιµόρφωσης, βάσει του άρθρου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ της 
αρχικής ∆ιακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής 
Συµµετοχής του Άρθρου 12 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να 
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µόνο του προσφερόµενου τµήµατος του 
έργου, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο Α.1 του Κεφαλαίου ΙΙ της 
∆ιακήρυξης (Πίνακας µε Ενδεικτικούς Προϋπολογισµούς στην τελευταία 
στήλη). 

Η διαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί απ΄ ευθείας µε όσους προσφέροντες 
υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και αφορά 
τόσο στις τεχνικές όσες και τις οικονοµικές τους προσφορές, σε διαδοχικά και 
διακριτά στάδια. 
 
Ο ΟΕΠΕΚ διατηρεί το δικαίωµα απόρριψης των προσφορών που δεν 
διασφαλίζουν την προσήκουσα εκτέλεση του έργου και το δηµόσιο συµφέρον. 
 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ 

 


