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Προκήρυξη 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με Χρήση της 
Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΠΕ». 

 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά 
(Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕ». 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά 
(Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.)  

Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη 

Εγνατίας 37, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 54625 , Ελλάδα 

Τηλ.: 2310 535 755 

e-mail: info@pospief.gr, grammateia@pospief.gr  

https://www.pospief.gr/   

2. Τύπος & Κύρια Ασκούμενη Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά 
ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2013. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προάσπιση των 
συμφερόντων των μελών και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην χώρα 
μας. Παράλληλα, η Ομοσπονδία αποσκοπεί στη λήψη πρωτοβουλιών με στόχο την εξάλειψη 
του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Αντικείμενο & Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης για 1.273 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της 

mailto:info@pospief.gr
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οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σε επιλεγμένα αντικείμενα (εξαιρούνται οι 
αυτοπασχολούμενοι).  

Σκοπός της σύμβασης είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας του εργατικού 
δυναμικού. Οι στόχοι της κινούνται πάνω στις κατευθύνσεις Εθνικού σχεδίου «Ελλάδα 2020», 
για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.  

Βασική επιδίωξη είναι η αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των ωφελούμενων εργαζόμενων 
στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους αλλά και η 
ενίσχυση της επαγγελματικής τους κινητικότητας.  

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:  

1. Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ 

2. Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου. 

Κωδικός CPV:  

• 80500000-9 «Υπηρεσίες κατάρτισης». 

• 79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης». 

Κωδικός NUTS  

EL30 Aττική 

EL41 Βόρειο Αιγαίο 

EL42 Νότιο Αιγαίο 

EL43 Κρήτη 

EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη 

EL52 Κεντρική Μακεδονία 

EL53 Δυτική Μακεδονία 

EL54 Ήπειρος 

EL61 Θεσσαλία 

EL62 Ιόνια Νησιά 

EL63 Δυτική Ελλάδα 

EL64 Στερεά Ελλάδα 

EL65 Πελοπόννησος 

 

Ο αριθμός των ωφελουμένων κατανέμονται ανά Περιφέρεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
της Διακήρυξης. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των οχτακοσίων πενήντα τεσσάρων 
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (854.640,00€) χωρίς ΦΠΑ. 

4. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών ή υπηρεσιών - Διάρκεια 
σύμβασης 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Παράρτημα VI Σχέδιο Σύμβασης 
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 Διάρκεια σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες 

5. Ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης  

Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 
αναφέρονται αναλυτικά στις παρ. 1.7, 4, & 5 της διακήρυξης. 

6. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις σύμφωνα με τον τρόπο που 
περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 5.1 της Διακήρυξης. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. Έργου2019ΣΕ17510002). Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Κωδ. Σα Ε1751). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η σύμβαση αποτελεί Υποέργα της Πράξης με τίτλο ««Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών 
Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035152 
που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020»». 

7. Είδος Διαδικασίας & Διάθεση εγγράφων 

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα, με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
τον εταιρικό ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής: https://www.pospief.gr/   

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων συμπληρωματικών πληροφοριών ή 
διευκρινίσεων από τους ενδιαφερόμενους: 12-03-2021. 

8. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής. 

9. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Αναδόχου  

Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2.2.4 
«Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια», 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», 2.2.7 «Πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας» και 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της Διακήρυξης. 

10.  Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2.2.1 «Δικαίωμα συμμετοχής», για τα οποία δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 «Λόγοι αποκλεισμού» της Διακήρυξης. 

11. Εναλλακτικές Προσφορές 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές (παρ. 2.4.1 Διακήρυξης). 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.pospief.gr/
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

13. Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής:  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  
που ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
(17.312,80 €), σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –Υποδείγματα 
Εγγυητικών Επιστολών» (παρ.2.2.2 της Διακήρυξης).  

14. (α) Προθεσμία υποβολής προσφορών: 22-03-2021, 17:00 

(β)Τρόπος & Τόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα έντυπα μέρη των  
προσφορών υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 

(γ) Γλώσσα προσφορών: Ελληνική (παρ. 2.1.4 Διακήρυξης) 

15. Ημερομηνία & Τόπος αποσφράγισης προσφορών 

Η ηλεκτρονική και φυσική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται στη διεύθυνση της 
αναθέτουσας τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, στις: 26-03-2021, ώρα 10:00.  

Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται εκπρόσωποι των 
προσφερόντων. 

16. Προδικαστικές Προσφυγές: 

Προδικαστικές Προσφυγές κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής ασκούνται 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην παρ. 3.4 της Διακήρυξης 

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τον αναθέτοντα φορέα: 15-02-2021 

 

O Γενικός Γραμματέας 
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