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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.)
Ταχ. διεύθυνση: Εγνατίας 37
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 25
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: grammateia@pospief.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310535755
Φαξ:  +30 2310535755
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pospief.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ομοσπονδία

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.273 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σε 
επιλεγμένα αντικείμενα (εξαιρούνται οι αυτοπασχολούμενοι).
Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:
1. Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ
2. Χειριστής Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 80 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση, 
πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στο αντικείμενο του προγράμματος

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 854 640.00 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: EL30 Aττική
Κωδικός NUTS: EL41 Βόρειο Αιγαίο
Κωδικός NUTS: EL42 Νότιο Αιγαίο
Κωδικός NUTS: EL43 Κρήτη
Κωδικός NUTS: EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία
Κωδικός NUTS: EL54 Ήπειρος
Κωδικός NUTS: EL61 Θεσσαλία
Κωδικός NUTS: EL62 Ιόνια Νησιά
Κωδικός NUTS: EL63 Δυτική Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο αριθμός των ωφελουμένων κατανέμονται ανά Περιφέρεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Διακήρυξης.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν σε:
I. Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης
II. Πιστοποίηση των ωφελούμενων
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό 
τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” 
γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης 
(Εκπαιδευτικοί Στόχοι) καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων 
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και των δεξιοτήτων που απαιτούν και εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης και, ταυτόχρονα, 
συνάδουν με την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης.
Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι ενότητες και οι ώρες εκπαίδευσης ανά ενότητα περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης.
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 80 ώρες, περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση, 
πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας και οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες στο αντικείμενο του προγράμματος.
Ωφελούμενοι από το Έργο είναι 1.273 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της 
οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται). Η ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελούμενων για την συμμετοχή τους 
στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης και η επιλογή των ωφελούμενων, που θα συμμετάσχουν, αποτελεί 
υποχρέωση και ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων η Αναθέτουσα Αρχή διαβιβάζει στον Ανάδοχο τον 
τελικό πίνακα των επιλεγέντων (Μητρώο ωφελούμενων), ανά περιφέρεια. Η κατανομή των ωφελουμένων στα 
προγράμματα κατάρτισης θα γίνει από τον Ανάδοχο βάσει της επαγγελματικής εμπειρίας, των εκπαιδευτικών 
αναγκών και των επαγγελματικών προσδοκιών τους.
Εκπαιδευτικό επίδομα. Οι ωφελούμενοι, που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και θα συμμετάσχουν 
στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5€ ανά ώρα κατάρτισης, το οποίο θα τους 
καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Πιστοποίηση ωφελούμενων: Κάθε καταρτιζόμενος θα συμμετάσχει υποχρεωτικά στην εξέταση πιστοποίησης 
και - αν χρειάζεται – σε μία επανεξέταση. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και με ευθύνη του Αναδόχου 
οργανώνεται η συμμετοχή των καταρτιζομένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα κατάρτισης, σε 
εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων / δεξιοτήτων από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης 
Προσώπων (Φ.Π.Π), σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τον Ανάδοχο, (ανά αντικείμενο κατάρτισης) σχήματα 
πιστοποίησης.
Αριθμός και περιφερειακή κατανομή ωφελουμένων. Ο αριθμός των ωφελουμένων καθώς και η περιφερειακή 
κατανομή τους (ανά τύπο Περιφέρειας) περιλαμβάνεται παρακάτω :
1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 100
2.Κεντρική Μακεδονία 348
3.Ήπειρος 40
4.Θεσσαλία 180
5.Δυτική Ελλάδα 100
6.Δυτική Μακεδονία 20
7.Πελοπόννησος 86
8.Βόρειο Αιγαίο 20
9.Κρήτη 80
10.Ιόνια Νησιά 20
11.Αττική 195
12.Νότιο Αιγαίο 35
13.Στερεά Ελλάδα 49
Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι δεσμευτική, τόσο για τον Ανάδοχο, όσο και για την Αναθέτουσα 
Αρχή καθώς έχει προκύψει από τη χωροθέτηση της Πράξης κατά την ένταξη της. Ενδεχόμενη αναθεώρησή της 
μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Διαχειριστικής Αρχής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται 
ο Π/Υ ανά κατηγορία Περιφέρειας, κατόπιν σχετικού τεκμηριωμένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής, που θα 
βασίζεται στις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά τύπο Περιφέρειας / 
Περιφέρεια και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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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: 854 640.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.5 της Διακήρυξης.

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:
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».

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:
όπως αναφέρεται στα σημεία 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεύχους 
Διακήρυξης

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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:
όπως αναφέρεται στα σημεία 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεύχους 
Διακήρυξης

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στην Ενοτητα 4,5 και 6 της Διακήρυξης

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

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: 22/03/2021
Τοπική ώρα: 17:00

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: 26/03/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
οπως περιγράφεται στο 3.1.1" Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών" της παρούσας Διακήρυξης

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: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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όπως περιγράφεται στο 3.4 της Διακήρυξης

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

PETROS 
TSIKOURAS

Digitally signed by 
PETROS TSIKOURAS 
Date: 2021.02.15 
21:30:20 +02'00'
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