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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394434-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες κατάρτισης
2021/S 148-394434
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Αριθμός ταυτοποίησης: GR
Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda
Ταχ. κωδικός: 16341
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esaea@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30 2109949837
Φαξ: +30 2105238967
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.esamea.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.esamea.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Η Σύμβαση αφορά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης
προς τους ωφελούμενους, ήτοι στην υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης,
πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 3.000 ανέργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας του
ΟΑΕΔ) νέους/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις , ηλικίας έως 29 ετών, (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το
29 και να διανύουν το 30 έτος), απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΝΕΕTs) με στόχο την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης των ωφελούμενων
στην αγορά εργασίας. (Υποέργο 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5073491).

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 627 392.08 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79132000 Υπηρεσίες πιστοποίησης

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο της Σύμβασης αποτελείται από τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) και Δράσεις:
Π.Ε. 1.1 Υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης της ομάδας στόχου
Δ.1.1.1:Εκπόνηση/ Προσαρμογή /Εκτύπωση/ Προσβασιμοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων των Εργασιακών
Συμβούλων
Δ.1.1.2:Απασχόληση Συμβούλων
Δ.1.1.3:Εκπαίδευση Συμβούλων
Δ.1.1.4:Διερμηνεία Εντοπισμού ωφελούμενων
Δ.1.1.5:Ατομική Συμβουλευτική
Δ.1.1.6: Ομαδική Συμβουλευτική
Δ.1.1.7: Διερμηνεία ατομικής συμβουλευτικής
Δ.1.1.8:Διερμηνεία ομαδικής συμβουλευτικής
Δ.1.1.9: Μετακίνηση/Διατροφή/Διαμονή Συμβούλων και Ωφελούμενων
Π.Ε.1.2 Θεωρητική Κατάρτιση
Δ.1.2.1 Αποζημίωση Αναδόχου θεωρητικής κατάρτισης
Δ.1.2.2 Διερμηνεία Θεωρητικής Κατάρτισης
Π.Ε.1.3 Πρακτική Άσκηση
Δ.1.3.1 Αποζημίωση Αναδόχου πρακτικής άσκησης
Δ.1.3.2 Διερμηνεία Πρακτικής Άσκησης
Π.Ε. 1.4 Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων
Δ.1.4.1 Δράσεις Πιστοποίησης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα
παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Η ισχύς της
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παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου
παραδοτέου.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 627 392.08 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογ.απόφαση της αναθέτ. αρχής
μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς
της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται
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η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε
από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της
Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
5. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία
προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας,
Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία
προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες
διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών και λοιπών εσόδων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το
έτος διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών οικονομικών
χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα
πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 30% του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών και λοιπών εσόδων, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το
έτος διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσο με το 30% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Πληροφορίες του υποψήφιου Αναδόχου ( φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής) για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα και το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα
όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Τις τεχνικές ικανότητες, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την τεκμηριωμένη εμπειρία, οι οποίες θα αποδεικνύονται
από την υλοποίηση εντός των τελευταίων τριών (3) ετών πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού κατ’
ελάχιστο:
ενός (1) έργου συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προϋπολογισμού
δαπάνης που ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του Προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προϋπολογισμού δαπάνης που
ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του Προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση εταιρειών και είναι συναφή με το προκηρυσσόμενο
έργο, λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει
του ποσοστού (%) συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου. Για τον
υπολογισμό της τριετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων.
Την οργανωτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλάβει το έργο : ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
πρέπει να διαθέτει:
- Πληροφορικό σύστημα διοικητικής υποστήριξης και προς χρήση πληροφορικό σύστημα για την ορθή
υλοποίηση της συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων.
- Πιστοποιήσεις κατά: ISO 9001:2015, στο πεδίο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της
υλοποίησης εξ αποστάσεως κατάρτισης, ISO 27001:2013, σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων, ISO
27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013 σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την
κυβερνοασφάλεια.
- επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου του αναδόχου, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό
έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου. Όλα τα στελέχη του
υποψηφίου οικονομικού φορέα που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Η αδειοδότηση και η λειτουργία των παρόχων ΣΕΚ ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία. Κάθε πάροχος
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ή Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης του ν. 4763/2020

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι όροι εκτέλεσης της Σύμβασης όπως ορίζονται στη Διακήρυξη και στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/09/2021
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Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/09/2021
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/07/2021
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