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Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες κατάρτισης
2022/S 207-591594

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10671
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΛΕΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: peleki@acsmi.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103680722
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.acsmi.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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, ανήκει στον 
Δημόσιο Τομέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Ενέργειες Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και 
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής»

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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Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης,
κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 750 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα,
μισθωτών του Ν. 4110/2013 καθώς και αυτοαπασχολούμενων που δεν απασχολούν προσωπικό, στην
Περιφέρεια Αττικής. Στόχος της πράξης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν
στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική
επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές
του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής
κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 για την Περιφέρεια Αττικής
και πιο συγκεκριμένα στους τομείς τεχνολογίας και ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίοι αποτελούν τους
δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Αττικής.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 566 250.00 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
79414000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης,
κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 750 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα,
μισθωτών του Ν. 4110/2013 καθώς και αυτοαπασχολούμενων που δεν απασχολούν προσωπικό, στην
Περιφέρεια Αττικής. Στόχος της πράξης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν
στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική
επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές
του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής
κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 για την Περιφέρεια Αττικής
και πιο συγκεκριμένα στους τομείς τεχνολογίας και ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίοι αποτελούν τους
δυναμικούς τομείς της Περιφέρειας Αττικής.
Αναλυτικότερα, η παρούσα σύμβαση αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης και περιλαμβάνει: Α)
Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων. Η συγκεκριμένη συμβουλευτική παρέμβαση θα γίνει με τη
βοήθεια ατομικής συμβουλευτικής συνεδρίας και θα περιλαμβάνει την εφαρμογή εξειδικευμένων
παρεμβάσεων προς τους ωφελούμενους, βασισμένων στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
τους, σε συνδυασμό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας. Θα
υλοποιηθούν 3 συμβουλευτικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο. Β) Ενέργειες απόκτησης γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων. Πρόκειται για την υλοποίηση συμβουλευτικής υποστήριξης –
προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων Ειδικότερα, θα
υλοποιηθούν ενδεικτικά 25-30 προγράμματα κατάρτισης με γεωγραφική διασπορά στο σύνολο
Περιφέρειας Αττικής., συνολικής διάρκειας 90 ωρών για κάθε ωφελούμενο. Πρόκειται για την
υλοποίηση ενεργειών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις θεματικές ειδικότητες της
κατάρτισης. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, οι οποίοι
έχουν λάβει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως φορείς πιστοποίησης
προσώπων κατά το διεθνές πρότυπο ISO/ICE 17024: 2012. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των
καταρτισθέντων θα μετάσχει σε εξετάσεις αξιολόγησης για την απόκτηση πιστοποιητικού των
αποκτηθέντων προσόντων.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της και την
ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 59 του
ν. 4412/2016) δεν είναι δυνατή, καθώς τα παραδοτέα της σύμβασης κρίνονται αλληλένδετα και
αλληλοεξαρτώμενα. (Αναλυτικότερα Παράρτημα I «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Και Οικονομικού
Αντικειμένου της Συμβάσης»)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Τεχνική Προσφορά / Στάθμιση: 80%
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Οικονομική Προσφορά / Στάθμιση: 20%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 566 250.00 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:
Υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
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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 αντιστοιχεί στο Υποέργο 1: «Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικήςκατάρτισης 
και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» στοπλαίσιο της Πράξης 
«Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτωνεργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής» με 
κωδ. MIS 5074787 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με βάση την απόφαση
ένταξης με Αρ. πρωτ. 764/03-03-2021 (ΑΔΑ: 9Ω567Λ7-5Β6) του Περιφερειάρχη Αττικής. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και
απόεθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

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:
O υποψήφιος ανάδοχος ή σε περίπτωση συμμετέχουσας ένωσης εταιρειών (τα μέλη) που
δραστηριοποιείται/νται ως πάροχος/οι Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πρέπει να πληρούν τις
προδιαγραφές του με ΑΠ 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) εγγράφου της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)». Κάθε
υποψήφιος ανάδοχος που δραστηριοποιείται ως πάροχος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πρέπει να
διαθέτει άδεια παρόχου επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμη άδεια που εκδίδεται, κατά
περίπτωση, από τη Χώρα Εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη
άδεια παρόχου υπηρεσιών δια βίου μάθησης, θα πιστοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τις ανάλογες εν ισχύ διαδικασίες / δικαιολογητικά. Ο πάροχος κατάρτισης προσκομιζει τη σχετική
Απόφαση που αφορά την άδεια ΚΔΒΜ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-
12-2020).
Η ύπαρξη αδειοδοτημένης δομής αφορά σε πρώτη φάση, κατ’ ελάχιστον, σε μια (1), στη Περιφέρεια
Αττικής, για το στάδιο της συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, από κάθε πάροχο
επαγγελματικής κατάρτισης που συμμετέχει στην Ένωση, ανεξαρτήτως χωροθέτησης αυτής.
Επισημαίνεται ότι, στην φάση της υλοποίησης της σύμβασης (κατά τη δήλωση έναρξης των
τμημάτων), ανάλογα με την μέθοδο υλοποίησης που θα προτείνει ο Ανάδοχος για κάθε τμήμα (δια
ζώσης, blended ή μόνο τηλεκατάρτιση) και πριν την έναρξη κάθε τμήματος Κατάρτισης, θα ζητείται
από τον Ανάδοχο και τους Υπεργολάβους του και θα ελέγχεται από την Αναθέτουσα, η ανάλογη
ύπαρξη αδειοδοτημένων δομών (ίδιων δομών ή συνεργαζόμενων) σε επίπεδο Περιφερειακών
Ενοτήτων (όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη). Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που προκριθεί
αιτιολογημένα μόνο η μέθοδος υλοποίησης τηλεκατάρτισης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε
κάθε ωφελούμενο που δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ή σύνδεση στο διαδίκτυο να
παρακολουθεί το πρόγραμμα σε αίθουσα πιστοποιημένη του αναδόχου.

26/10/2022 S207
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6

ΑΔΑ: Ψ1Χ3469ΗΡΙ-7ΕΠ





EE/S S207
26/10/2022
591594-2022-EL

5 / 6

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.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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: 30/11/2022
Τοπική ώρα: 14:00

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: 06/12/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού ), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλωςγ) 
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.Σε περίπτωση 
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/10/2022
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