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Ακινα, 24 / 01 / 2022
Αρικ. Πρωτ.:
27
Σαχ. Δ/νςθ: Καποδιςτρίου 24, Ακινα
Σαχ. Κωδ.: 10682
Πλθροφορίεσ: ΜΕΝΕΛΑΟ ΡΕΪΗΙΔΘ
Σθλζφωνο: 6944223991

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

H Πανελλινια Ομοςπονδία τεγνοκακαριςτθρίων Σαπθτοκακαριςτθρίων Πλυντθρίων ιδερωτθρίων
Βαφείων και υναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο..Σ.Π..Β.Ε)
Προκθρφςςει ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ, για το ζργο με τίτλο «υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ για
τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνώςεων,
δεξιοτιτων και ικανοτιτων βάςει διάγνωςθσ αναγκών»» με κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016.

1. Ανακζτουςα Αρχι: H Πανελλινια Ομοςπονδία τεγνοκακαριςτθρίων Σαπθτοκακαριςτθρίων Πλυντθρίων
ιδερωτθρίων Βαφείων και υναφϊν Επαγγελμάτων (Π.Ο..Σ.Π..Β.Ε)
2. Διεφκυνςθ: Καποδιςτρίου 24, Ακινα Σ.Κ. 10682
3. Σθλζφωνο: 6944223991

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MENELAOS REIZIDIS
Ημερομηνία: 2022.01.25 12:55:29 EET
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4. Σίτλοσ: «υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και
πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνώςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων βάςει διάγνωςθσ
αναγκών»»
5. Τπθρεςίεσ: Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ζργων CPV 72224000-1
6. Θ προκιρυξθ αφορά Δθμόςια φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν.
7. Περιγραφι – αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι εξειδικευμζνων
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του Δικαιοφχου για τθν υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ «Κατάρτιςθ και
πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων δεξιοτιτων και ικανοτιτων βάςει διάγνωςθσ αναγκϊν»
με Κωδικό ΟΠ 5035159 με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται από τθν ΕΤΔ Ε.Π. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ. υνοπτικά, οι υπθρεςίεσ αφοροφν ςτθν παροχι υποςτθρικτικϊν
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο προσ τον Δικαιοφχο, ωσ Σεχνικόσ φμβουλοσ, ςχετικά με:
 τθ διαχείριςθ και τον ςυντονιςμό τθσ Πράξθσ,
 τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου,
 τθν υποςτιριξθ κατά τθ ποιοτικι παραλαβι και ζλεγχο των παραδοτζων των Τποζργων Κατάρτιςθσ και
Πιςτοποίθςθσ που αποτελοφν το κφριο φυςικό αντικείμενο τθσ Πράξθσ και κα πραγματοποιθκεί από άλλουσ
Αναδόχουσ μζςω διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν,
 τθ διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ διαδικαςία καταβολισ των επιδομάτων ςτουσ ωφελοφμενουσ,
 τον ζλεγχο τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και
 τθ διαχειριςτικι ολοκλιρωςθ και το λογιςτικό κλείςιμο τθσ Πράξθσ.
8. Κατανομι ςε τμιματα: ΟΧΙ
9. υνολικόσ προχπολογιςμόσ:
76.269,95 € χωρίσ Φ.Π.Α.
18.304,79 € Φ.Π.Α. (24%)
94.574,74€ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ
8. Διάρκεια ςφμβαςθσ: Θ ςφμβαςθ κα διαρκζςει για 9 Μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.
9. Απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ: Θ προςφορά πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από
Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςε ευρϊ (€), το φψοσ τθσ οποίασ πρζπει να ανζρχεται ςτο 2% του
προχπολογιςμοφ προ Φ.Π.Α. ιτοι 1.525,40€
10. Βαςικοί όροι χρθματοδότθςθσ: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Τπουργείο Ανάπτυξθσ
και Επενδφςεων, Κωδ. ΑΕ1191. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019Ε11910008).
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Τποζργο Νο. 7 υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ
Πράξθσ: «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων για τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων
βάςει διάγνωςθσ αναγκϊν» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα
Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-2020» με βάςθ τθν υπ. αρ. πρωτ. 2707/888/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ:
9ΗΑ465ΧΙ8-8Γ4) Απόφαςθ Ζνταξθσ και τθσ υπ. αρ. πρωτ. 5829/ 4-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΑΘΛ46ΜΣΛΡ-1Χ5) τροποποίθςθ
τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ Πράξθσ τθσ Ειδικισ Γραμματζασ Διαχείριςθσ Σομεακϊν ΕΠ ΕΣΠΑ και ΣΑ και ζχει λάβει
Κωδικό MIS 5035159. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ.
11. Διάκεςθ εγγράφων – ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: Διεφκυνςθ Φορζα: Πανελλινια Ομοςπονδία
τεγνοκακαριςτθρίων Σαπθτοκακαριςτθρίων Πλυντθρίων ιδερωτθρίων Βαφείων και υναφϊν Επαγγελμάτων
(Π.Ο..Σ.Π..Β.Ε)
Καποδιςτρίου 24, Σ.Κ. 10682, Ακινα και ςτο τθλζφωνο 6944223991, e-mail:
panelliniaomospondia@gmail.com κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Επίςθσ το ςφνολο των τευχϊν του
διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ:
https://cleaningfed.gr/ όπου παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ κακϊσ και ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. και ςτο
Ε..Θ.ΔΘ.. ( www.promitheus.gov.gr )
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12. Χρόνοσ, τόποσ και γλώςςα υποβολισ των προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά ςτθ
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: Σετάρτθ
26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00 π.μ. Καταλθκτικι Θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: Σετάρτθ
2
Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ
θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιτοι Σρίτθ 8 Μαρτίου 2022 και ϊρα
11:00 π.μ. Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν είναι θ Ελλθνικι.
13. Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που
υποβάλλουν κοινι προςφορά.
14. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ.
15. Όλεσ οι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και οι χϊροι παράδοςθσ περιλαμβάνονται ςτθν διακιρυξθ του
διαγωνιςμοφ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Μενζλαοσ Ρεϊηίδθσ
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