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Θέμα:

Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία και από
Ειδικούς, στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία”, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου
“Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κύπρο και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία” για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (Αρ. Διαγωνισμού: ΕΚΤ04/16)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για αγορά
υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία, και από ειδικούς, στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (ΝΣΜ) του Έργου
«Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης στην Κύπρο και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία» που αφορά στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους όρους και
τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
Ο παρών διαγωνισμός αφορά υπηρεσίες του Παραρτήματος XIV του περί Συντονισμού των Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμου του 2016
(Ν.73(Ι)/2016), αναφορικά με τις οποίες η εφαρμογή του νόμου περιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 74
μέχρι και 77 και ειδικά στην εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 75Δ. Οι υπηρεσίες του πιο πάνω άρθρου και του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΙV του Νόμου, θεωρούνται εξειδικευμένες υπηρεσίες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έτσι
που η εξασφάλισή τους να µην μπορεί να γίνει µε την εφαρμογή της συνήθους διαδικασίας σύναψης
συµβάσεων και να χρειάζεται η εφαρμογή εξειδικευμένης διαδικασίας, δεδομένου ότι τηρούνται οι αρχές της
ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, της διαφάνειας και της µη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και ειδικά
το θέμα της προκήρυξης και ανάθεσης όπως προνοεί η εγκύκλιος ΓΛ/ΑΑΔΣ 75Δ.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία, και από Ειδικούς,
στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (ΝΣΜ), κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17 με δικαίωμα ανανέωσης
και για το έτος 2017-2018 (Αρ. Διαγωνισμού EKT04/16). Συγκεκριμένα η Αγορά Υπηρεσιών αφορά τα πιο κάτω:
Α. Εκπαιδευτές για τη διδασκαλία Θεωρητικών Μαθημάτων και Μαθημάτων Δημιουργικής Απασχόλησης
και Παραγωγικής Κατάρτισης,
Β. Ειδικούς στο χώρο της Κομμωτικής, Τυροκομίας, Κτηνοτροφίας και Λιανικό Εμπόριο,
Γ. Καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής,
Δ. Εκπαιδευτικούς (Σχολικούς) Ψυχολόγους και
Ε. Κλινικούς Ψυχολόγους.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, ανέρχεται στο ύψος του Ενός Εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων
ευρώ €1.264.900,00) χωρίς ΦΠΑ.
Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση systimamathiteias@schools.ac.cy ή με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό 22428273 με την ένδειξη «Αγορά
Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για στη Νέα Σύγχρονη Μαθητεία (ΝΣΜ)» μέχρι την Παρασκευή 19/08/2016,
στις 11:30πμ.
Η επιβεβαιωμένη ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει, αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, να υποβληθεί σε κλειστό
φάκελο, συνοδευόμενη από αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών/δικαιολογητικών που απαιτούνται
για επιβεβαίωση των στοιχείων της αίτησης, καθώς και το ΕΝΤΥΠΟ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ), στο ειδικό κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που ευρίσκεται στο ισόγειο του
ΚΤΗΡΙΟΥ Β των Κεντρικών Γραφείων του ΥΠΠ, στη διεύθυνση Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη,
1434 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 26/08/2016, και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.
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