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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 787/2020
(86174)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή
Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 787/2020 (Aρ.ΕΣΗΔΗΣ: 86174), με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την «Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο για την ανάθεση
παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για τρία (3) έτη,
συνολικού προϋπολογισμού 784.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 80400000-8)
ανακοινώνει ότι :
Α. Μετατίθεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω
διαγωνισμού έως την 19/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (άρθρο 1.5 της
διακήρυξης) αντί για την 29/05/2020.
Ως εκ τούτου, μετατίθενται αντίστοιχα οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3
της διακήρυξης) και οι ημερομηνίες αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο
3.1.1 της διακήρυξης).
Β. Τροποποιούνται οι όροι της διακήρυξης ως κάτωθι :

B1. O όρος «2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό
ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησής τους, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας
(μέσος όρος ετών 2017- 2018- 2019), ίσο ή μεγαλύτερο με το 15% του προϋπολογισμού του
μαθήματος ή των μαθημάτων για τα οποία να επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, σε
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.»
Αντικαθίσταται με :
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό
ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησής τους, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας
(μέσος όρος ετών 2017- 2018- 2019), ίσο ή μεγαλύτερο με το 5% του ποσού του μαθήματος
ή των μαθημάτων, που αντιστοιχεί στο χρηματικό ποσό μέγιστου αριθμού διδασκαλίας
(800 ωρών) κατά την διάρκεια ενός διδακτικού έτους, ήτοι (2400) ωρών για την τριετία.
B2. O όρος «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων ετών (2017, 2018 και 2019), να έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικές εταιρείες,
με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας, για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.»
Αντικαθίσταται με :

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων ετών (2017, 2018 και 2019), να έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικές εταιρείες ή
με ιδιώτες μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο συναφές με αυτό της
παρούσας, για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.
B3. O όρος «4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν.
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της
συμφωνίας-πλαίσιο που θα υπογραφεί, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,
προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής
Εκτελεστικής Σύβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.»
Αντικαθίσταται με :

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Εκτελεστικών Συμβάσεων

Για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί
της συνολικής αξίας του εκπαιδευτικού έργου που θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρίας και
του οικονομικού φορέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εάν το μέγιστο εκπαιδευτικό έργο είναι
800 ωρών διδασκαλίας κατά έτος, η εγγύηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του ποσού
που αντιστοιχεί στις (2400) ώρες διδασκαλίας στην τριετία.
B4. Η 18η σειρά του Πίνακα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (σελ.41)
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Αντικαθίσταται με :
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B5. Oι όροι (γ) και (δ) στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Α. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (σελ.41)

…γ) Για το Α/Α 11 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχιούχοι καθηγητές
αγγλικών με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες και
γνώση τεχνικής ορολογίας "
δ) Για το Α/Α 10 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας".»
Αντικαθίστανται με :

γ)
Για το Α/Α 11 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχιούχοι καθηγητές
αγγλικών ή όσοι κατέχουν Άδεια διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα από τον ΕΟΠΠΕΠ
(Υπουργείο Παιδείας), με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας σε
ενήλικες και γνώση τεχνικής ορολογίας "
δ)
Για το Α/Α 10 τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων είναι "Πτυχίο Αγγλικής
Φιλολογίας, ή Άδεια διδασκαλίας στην Αγγλική γλώσσα από τον ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο
Παιδείας), με 2ετή διδακτική προϋπηρεσία εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας"
Β6. Ο Πίνακας Οικονομικής προσφοράς στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σελ.48) θα υποβληθεί για ποσότητα (2400) ανθρωποωρών ανά μάθημα και
όχι σύμφωνα με το σύνολο των ωρών που αναφέρονται στον Πίνακα Εκτιμώμενων ωρών
μαθημάτων του Παραρτήματος Α (σελ. 41).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο. ΦΡΕΣΚΟΣ
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