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Αθήνα, 6/3/2013
Αριθ.πρωτ. 405/215
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με
αριθμό τεύχους προκήρυξης 1/2013 για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» του Υποέργου 4 «Διενέργεια πανελλαδικής έρευνας»
της Πράξης «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει
των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)», στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)
Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά µε το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό
τεύχους προκήρυξης 1/2013, για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς ως Ένωση, η προσφορά θα υπογραφεί και
από τους δύο νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών – μελών και θα κατατεθεί από
αντιπρόσωπο /ους αυτών που θα παραστεί / ούν και στο άνοιγμα αυτών αντίστοιχα.
Επομένως, τα Παραστατικά εκπροσώπησης του Διαγωνιζόμενου (14.5.1.1.4 σελ. 32 &
14.5.1.4. σελ. 34) που πρέπει να προσκομίσει στην περίπτωση ένωσης, είναι το Πρακτικό
Διοικητικού συμβουλίου και μια εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής της
κάθε εταιρείας μέλους της ένωσης αντίστοιχα ή και κάτι άλλο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση Ένωσης (εταιρειών) η αίτηση συμμετοχής υπογράφεται από
κάθε μέλος της Ένωσης, νόμιμα εκπροσωπούμενο, και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της
§ 14.5.1.1.2 (σ. 31 της προκήρυξης) για κάθε μέλος. Παραστατικά εκπροσώπησης (§ 16.1.3,
σ. 45 επ.) αποτελούν τα σχετικά πρακτικά των ΔΣ των μελών της Ενώσεως και οι
εξουσιοδοτήσεις των νομίμων εκπροσώπων τους, νομίμως θεωρημένες ως προς τη
γνησιότητα της υπογραφής.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Στο 14.5.2.1.1.7 σημείο της προκήρυξης σε σχέση με τα βιογραφικά
σημειώματα των μελών της ομάδας έργου αναφέρει ότι θα πρέπει να συνοδεύονται από τα
κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα σύμφωνα και με τη παρ. 4.4, η οποία δεν
συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης. Θα σας παρακαλούσαμε
να διευκρινιστεί ποια είναι η σχετική παράγραφος. Επιπλέον, θα πρέπει τα μέλη της ομάδας
έργου να προσκομίσουν ως αποδεικτικά π.χ. αντίγραφα των πτυχίων τους; Εάν ναι, θα
πρέπει να είναι θεωρημένα από διοικητική ή άλλη αρχή ως ακριβή αντίγραφα των
πρωτοτύπων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα απαιτούμενα προσόντα των μελών της Ομάδας Έργου προσδιορίζονται στην
§ 3.15.2 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (σ. 89 επ.). Τα φωτοτυπικά
αντίγραφα των πτυχίων των μελών της Ομάδας Έργου πρέπει να είναι επικυρωμένα από
αρμόδια αρχή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Μέτοχοι και μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας δεν είναι στην κατάσταση
απασχολούμενου προσωπικού με ΙΚΑ, διότι υποχρεώνονται εκ της μετοχικής τους σχέσης να
είναι στο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) και άρα να εκδίδουν
Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, παρά το ότι είναι οργανικά μέλη της εν λόγω εταιρείας. Να
θεωρήσουμε ότι συγκαταλέγονται στα «μόνιμα» στελέχη του υποψήφιου αναδόχου και όχι
στα στελέχη των εξωτερικών συνεργατών / υπεργολάβων; (Βλ. στη προκήρυξη στη σελ. 36
στη παρ.14.5.2.1.1.8)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας αποτελούν, κατά την έννοια της Προκήρυξης,
μόνιμα στελέχη της, όχι όμως και οι μέτοχοί της.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Λαμβάνοντας υπόψη την φύση του έργου και το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε εκ
των προτέρων ποια συγκεκριμένα άτομα (συνεντευκτές) θα απασχοληθούν δεδομένης της
χρονικής απόστασης της έρευνας πεδίου, τα οποία θα απασχοληθούν συνολικά αρκετούς
Α/Μ, αλλά μεμονωμένα με μικρό αριθμό Α/Μ, λόγω του χρονοδιαγράμματος: αυτό
συνεπάγεται πιθανότατα απασχόληση πολλών ατόμων σε αυτή τη κατηγορία. Τόσο στο
Φάκελο των Δικαιολογητικών όσο και στην οικονομική προσφορά, κάθε μέλος της ομάδας
έργου πρέπει να αναφέρεται ονομαστικά ή δύναται να προβλέπονται θέσεις χωρίς
ονοματεπώνυμο για άτομα τα οποία δεν αποτελούν βασικά μέλη της ομάδας έργου, όπως
π.χ. για τους συνεντευκτές; Επιπλέον, θα πρέπει να δηλωθεί η προκείμενη συνεργασία με
κάποιο τρόπο και εάν ναι με ποιο; Οι ερευνητές / συνεντευκτές, που θα απασχοληθούν στις
έρευνες πεδίου και δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας (Βλ. στη προκήρυξη
στη σελ. 36 στη παρ.14.5.2.1.1.8) θα πρέπει να υποβάλλουν και βιογραφικό, συνοδευόμενο
επίσης από Υπεύθυνη δήλωση (σελ. 36) ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη τη
διάρκεια του παρόντος Έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, κάτι
άλλο ή τίποτα από τα παραπάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου πρέπει να αναφέρεται με το ονοματεπώνυμό
του και, εφ' όσον δεν αποτελεί μόνιμο στέλεχος της εταιρείας, πρέπει να υποβάλει την
υπεύθυνη δήλωση της § 14.5.2.1.1.8, σ. 36).
ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Θα παρακαλούσαμε να μας επιβεβαιώσετε, εάν στη περίπτωση υποβολής
προσφοράς ως Ένωση, παρόλο που η κοινή προσφορά θα υπογραφεί και από τους δύο
νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών – μελών, είναι απαραίτητη η αναφορά κοινού
νόμιμου εκπροσώπου τόσο σχετικά με τη παρ. 14.5.1.1. (Αίτηση Συμμετοχής) σελ. 30 της
προκήρυξης, όσο και με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της Ένωσης Εταιρειών ή όποιο άλλο
αντίστοιχο έγγραφο απαιτηθεί. Εάν παρόλα αυτά, στη περίπτωση ένωσης εταιρειών
απαιτείται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος, ανεξαρτήτως του ότι η κοινή προσφορά
υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιρειών μελών, πως εννοείται το
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«νόμιμος εκπρόσωπος»; Ποιος ο ρόλος αυτού και χρειάζεται να γίνεται σχετική αναφορά
κάπου επ’ αυτού; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται να προσκομιστούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΈΝΩΣΗ ορίζει κοινό νόμιμο εκπρόσωπο κατά τα προβλεπόμενα στην §
14.5.1.1 (σ. 30 της Προκήρυξης). Ως "νόμιμος εκπρόσωπος" νοείται το ορισθησόμενο από
τα μέλη της Ενώσεως πρόσωπο. Ο ορισθησόμενος νόμιμος εκπρόσωπος της Ενώσεως
εκπροσωπεί νομίμως την Ένωση έναντι του ΕΚΚΕ και συμπράττει όπου αυτό απαιτείται
κατά τους όρους της Προκηρύξεως (ιδίως κατά τα προβλεπόμενα στις §§ 14.5.2, σ. 35,
14.5.3, σ. 40, 18.1, σ. 56 και 18.6, σ. 58). Πλέον του ανωτέρω ορισμού του νομίμου
εκπροσώπου της Ενώσεως δεν απαιτείται ιδιαίτερη αναφορά στα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά ούτε η προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού, εφ' όσον τα στοιχεία της
ταυτότητάς του είναι ορισμένα και επαρκή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Πόσες μονάδες επιφάνειας προβλέπονται για την πιλοτική και πόσες για την
κύρια, έστω κι ως τάξη μεγέθους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ είναι 250 περίπου μονάδες επιφάνειας για την Πιλοτική
και κατ’αναλογία περίπου 750 για την Κύρια έρευνα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Η δειγματοληψία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα φτάνει μέχρι το επίπεδο υπόδειξης σε χάρτη
των σημείων εκκίνησης ανά Μονάδα Επιφάνειας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Ποιος είναι ο προβλεπόμενος φόρος, ο οποίος θα παρακρατηθεί από την
αναθέτουσα αρχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά την προμήθεια κάδε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από
επιχειρήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή, ως ΝΠΔΔ, υποχρεούται όπως κατά την καταβολή ή την
έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατεί φόρο
εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών
με συντελεστή 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9. Υπάρχει κατώτατο ή ανώτατο όριο συνεντεύξεων, τον οποίο θα μπορεί να έχει
ένας συνεντευκτής στο σύνολο του έργου, τόσο στην πιλοτική όσο και στην κυρίως έρευνα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Consortium του PIAAC θεωρεί ότι 40 συνεντεύξεις τον μήνα και 2
συνεντεύξεις την ημέρα είναι το maximum ενός ιδιαίτερα παραγωγικού συνεντευκτή και
αυτό στην πρώτη περίοδο της έρευνας και δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Όμως ο συνολικός
αριθμός των συνεντευκτών που θα εκπαιδευτούν δεν μπορεί να προκύψει δια της
αναγωγής του παραπάνω ορίου στο σύνολο των συνεντεύξεων για μία σειρά από λόγους
που σχετίζονται με: α) την απομάκρυνση συνεντευκτών λόγω κακής ποιότητας της δουλειάς
τους (quality control), β) την παραίτηση κάποιων συνεντευκτών λόγω της δυσκολίας των
συνεντεύξεων και γ) απρόβλεπτους άλλους παράγοντες όπως ασθένεια κ.τ.λ. Επίσης,
επισημαίνεται ότι ο πληθυσμός των συνεντευκτών πρέπει να χαρακτηρίζεται από έναν
ικανό βαθμό ετερογένειας χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, εθνικότητα, κοινωνικό προφίλ)
προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό απόκρισης.
Δεδομένων τον παραπάνω και σύμφωνα με την εμπειρία των χωρών που έχουν λάβει
μέρος στον πρώτο γύρο της έρευνας θεωρούμε ότι ο αριθμός των συνεντευκτών που θα
εκπαιδευτούν δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 40.
ΕΡΩΤΗΣΗ 10. Προβλέπονται επανα-επισκέψεις κι αν ναι, ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός,
τόσο στην πιλοτική όσο και στην κυρίως έρευνα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο ελάχιστος αριθμός είναι 4.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11. Όσον αφορά το help desk θα υπάρξει οποιαδήποτε απαίτηση ανάπτυξης
εξειδικευμένου λογισμικού ή άλλη απαίτηση τεχνικής επένδυσης από τον Ανάδοχο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, αρκεί η καταγραφή των ερωτημάτων και προβλημάτων των συνεντευκτών
και των εποπτών καθώς και η καταγραφή του τρόπου επίλυσής τους
ΕΡΩΤΗΣΗ 12. Η αναλογία έντυπων – ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (4/15 και 11/15
αντίστοιχα) που αναφέρεται για την πιλοτική έρευνα, ισχύει και για την κυρίως έρευνα ή θα
καθοριστεί από την ‘ικανότητα’ του δείγματος να χειριστεί το ερωτηματολόγιο
ηλεκτρονικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αναλογία αυτή ισχύει μόνο για την Πιλοτική έρευνα. Στην Κύρια έρευνα η
αναλογία έντυπων – ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα καθοριστεί από την ‘ικανότητα’
του δείγματος να χειριστεί το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά.
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