
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Διαγωνισμός για εξασφάλιση συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου 
«Εφαρμογή του Μοντέλου Investors in People σε κυπριακές επιχειρήσεις και 
οργανισμούς». 
 
Αναθέτουσα Αρχή 
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 30 
Τ.Θ. 21657,  1511 Λευκωσία 
Τηλέφωνο: 22 665 102    Φαξ: 22 669 459 
 
Αντικείμενο της Σύμβασης 
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ζητά προσφορές για τη παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο Investors in People και την 
προετοιμασία και καθοδήγηση επιχειρήσεων για τη πιστοποίηση τους με το εν λόγω 
πρότυπο. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες εντάσσονται στα πλαίσια του 
προαναφερόμενου έργου το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
κοινοπραξίες φυσικών και /  ή νομικών προσώπων, τα οποία έχουν ανταποκριθεί σε 
προηγούμενη προκήρυξη της ΟΕΒ η οποία δημοσιεύθηκε στον εγχώριο έντυπο τύπο 
στις 16 Φεβρουαρίου, 2010 και αφορούσε την δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στο έργο και συγκεκριμένα μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.  
 
Νομική Μορφή  
Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή τόσο για 
την υποβολή της Προσφοράς τους όσο και για την εκτέλεση της Σύμβασης για την 
ανάθεση Σύμβασης. 
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε 
μεμονωμένα είτε σε μια μόνο κοινοπραξία. Στις περιπτώσεις όπου ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο συμμετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές, αυτές καθίστανται 
άκυρες.  
 
Συμπλήρωση Έγγραφου Προσφοράς 
Το κόστος της Συμβουλευτικής υποστήριξης που θα αναγράφεται στα Έγγραφα για 
τις Προσφορές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το Φ.Π.Α. ή/και οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες χρεώσεις από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς την επιχείρηση για 
την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτή μέχρι και την πιστοποίησή 
της με το πρότυπο. 
 
 



 

 

Όροι Πληρωμών 
Με την επιτυχή πιστοποίηση της κάθε επιχείρησης, το 80% του κόστους της 
συμβουλευτικής στήριξης  (με ανώτατο όριο τις €20,000.00)  θα καταβάλλεται από 
την ΟΕΒ προς τους Σύμβουλους ενώ το υπόλοιπο κόστος θα καταβάλλεται από την 
επιχείρηση προς τους Σύμβουλους. Σε περίπτωση μη επιτυχούς πιστοποίησης της 
επιχείρησης, η ίδια δεσμεύεται ότι θα επωμιστεί εξολοκλήρου τόσο το κόστος της 
Συμβουλευτικής όσο και το κόστος της Αξιολόγησης.  
 
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ από 
Σύμβουλους οι οποίοι έχουν εγκριθεί για να συμμετέχουν στο έργο βάση της 
προκήρυξης της 16ης Φεβρουαρίου, 2010. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί η 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρότυπο Investors in People από 
άτομα τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το 
πρότυπο, από την επίσημη αντιπροσωπεία του Investors in People – Cyprus. 
 
Ο κάθε Σύμβουλος δεσμεύεται ότι θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια 
του έργου σύμφωνα με τον οδηγό για εγκεκριμένους Σύμβουλους που εκδίδεται από 
τον οργανισμό Investors in People – “Investors in People Standard Policy and 
Practice Guide, For Specialist Advisers and Assessors”. 
 
Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών στην κάθε επιχείρηση, θα συντάσσεται και θα 
υποβάλλεται απολογιστική έκθεση (capability report) προς την ΟΕΒ. Στην έκθεση θα 
παρουσιάζεται το έργο του Σύμβουλου, η πορεία των προσαρμογών της επιχείρησης 
στις απαιτήσεις και προϋποθέσεις υιοθέτησης του προτύπου. Επίσης θα δηλώνεται 
τεκμηριωμένα η γνωμάτευση του/των Συμβούλου/ων για την ικανότητα της 
επιχείρησης / του οργανισμού να αποκτήσει την πιστοποίηση. Αρνητική γνωμάτευση 
καθιστά το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών μη επιλέξιμο για 
συγχρηματοδότηση από το έργο. 
 
Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων 
Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των 
απαιτήσεων: 
 
1. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 

πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την 
προσωπική τους κατάσταση:  
 
α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

(όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2§1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από 26-5-97 
πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3§1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή  
 



 

 

για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)  

β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις 
εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις  

γ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές 
πράξεις  

δ. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 
διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 

ε. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή 

στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά 
την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που 
ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι 

ζ. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των 
ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή 
των πληροφοριών αυτών. 

 
2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι 

κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα 
τα μέλη της κοινοπραξίας. 

 
Έγγραφο Προσφοράς 
Τα Έγγραφα για τις Προσφορές θα δίνονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς το  αργότερο μέχρι τις 08/09/2010 από την κα. Μαρία Στ. 
Θεοδώρου στα γραφεία της ΟΕΒ ώστε η ΟΕΒ να έχει στη διάθεση της πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ 
αυτών. Εάν δεν ενημερωθεί το αρχείο της ΟΕΒ για την παραλαβή των στοιχείων 
αυτών, θεωρείται ότι τα Έγγραφα δεν παραλήφθηκαν. 
 
Διάρκεια Σύμβασης 
Οι πιστοποιήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 
τις 30 Νοεμβρίου, 2012. 
 
 
 



 

 

Υποβολή Προσφορών 
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 24/09/2010 και ώρα 11:00 π.μ.  
είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή που θα απευθύνεται στη διεύθυνση 
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων, Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία, Κύπρος είτε δια 
χειρός στη διεύθυνση Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 30, 1066 Λευκωσία, Κύπρος και θα 
πρέπει να παραληφθούν μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με την κα. Μαρία Στ. Θεοδώρου, Λειτουργό Μελετών & Στρατηγικού 
Προγραμματισμού, στο τηλέφωνο 22 665 102, στο τηλεομοιότυπο 22 669 459 και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση iipcyprus@oeb.org.cy. 
 


