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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371648-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες κατάρτισης
2020/S 152-371648

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος
Ταχ. διεύθυνση: Εμμ. Μπενάκη 16
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 106 78
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Κόρκου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oeze01@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103303401
Φαξ:  +30 2103837729
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.oeze.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

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
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Επαγγελματικό σωματείο

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελουμένων.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε 
1.250 εργαζομένους, οι οποίες περιλαμβάνουν:
— πρόγραμμα κατάρτισης των ωφελουμένων, διάρκειας 70 ή 80 ωρών (αναλόγως του επιλεγέντος 
προγράμματος κατάρτισης),
— πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης, είναι τα ακόλουθα:
1) ειδικές εφαρμογές ζαχαροπλαστικής τέχνης: παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση·
2) σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης·
3) διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 890 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79132000 Υπηρεσίες πιστοποίησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
1) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική ΕΛΛΑΔΑ·
2) Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη·
3) Αττική·
4) Στερεά ΕΛΛΑΔΑ·
5) Νότιο Αιγαίο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων 1.250 
επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε όλη χώρα. Βασικός στόχος είναι οι ωφελούμενοι 
(εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες —της άσκησης του επαγγέλματός τους— γνώσεις και δεξιότητες, που 
θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση τής επαγγελματικής τους ικανότητας.
Η επιλογή και ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε στη βάση της διεύρυνσης των 
επαγγελματικών λειτουργιών του ζαχαροπλαστείου, με παροχή έργου που αφορά σε ειδικά διατροφικά 
παρασκευάσματα, σύμφωνα με ειδικά διατροφικά πρότυπα, την παραγωγή προϊόντων και ζύμης που 
σχετίζονται με αρτοποιήματα, αλλά και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και επιχειρηματιών στις μονάδες 
ζαχαροπλαστικής τέχνης, με την προβολή της προσωπικής και επιχειρηματικής επαγγελματικής ανάπτυξης, 

07/08/2020 S152
https://ted.europa.eu/TED

2 / 8



EE/S S152
07/08/2020
371648-2020-EL

3 / 8

μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, που οδήγησε να αναπτυχθούν τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης, 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προκηρυσσόμενου έργου, θα υλοποιηθούν τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα 
κατάρτισης:
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1: «Ειδικές εφαρμογές ζαχαροπλαστικής τέχνης: παρασκευές πρωινών και 
αρτοποιημάτων, διακόσμηση».
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2: «Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης».
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3: «Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης».

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1) Αντικείμενο και περιβάλλον του έργου / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ2) Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου / Στάθμιση: 35 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ3) Εκπαιδευτικό υλικό / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ4) Διαδικασία πιστοποίησης / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ5) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τής σύμβασης / Στάθμιση: 15 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ6) Δομή και οργάνωση της ομάδας έργου / Στάθμιση: 10 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ7) Ρόλοι και καθήκοντα / Στάθμιση: 10 %
Τιμή - Στάθμιση: 15 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 890 000.00 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 σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία 
εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρω βία, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, χωρίς αύξηση του 
τιμήματος, μέχρι 50 %.

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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 χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων) (πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αριθ. ενάριθ. έργου 
2017ΣΕ11910030). Έχει ενταχθεί 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
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ 
του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν 
λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, σχετικά με την 
άσκηση τού συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά, 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο, οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να διαθέτουν για τις τρεις (3) προηγούμενες 
του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018, 2019), μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 100 % του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100 % του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης 
σύμβασης.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε 
φορέα στην ένωση / κοινοπραξία.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να διαθέτουν για τις τρεις (3) 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού, κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018, 2019), μέσο γενικό 
ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 100 % του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100 % του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης 
σύμβασης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την παραδεκτή συμμετοχή τους, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως, η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα, θα 
πρέπει —επί ποινή αποκλεισμού— να διαθέτουν:
Α) Εμπειρία στην υλοποίηση έργων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που να αποδεικνύεται από την 
ολοκλήρωση κατά την τελευταία πενταετία (5 έτη) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών:
α) έργων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 80.000 
ανθρωποώρες κατάρτισης, εκ των οποίων με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης να έχουν πραγματοποιηθεί 
τουλάχιστον 40.000 ανθρωποώρες·
β) έργων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων με υποχρεωτική πιστοποίηση προσόντων, που να 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον 40.000 ανθρωποώρες κατάρτισης.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις (α) και (β) δύναται να καλύπτονται σωρευτικά από την ολοκλήρωση περισσότερων 
της μιας ενεργειών / προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Τα έργα τα οποία χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη της απαίτησης (α), δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στη (β), και το αντίστροφο.
Β) Να διαθέτουν διοικητικό και επιστημονικό δυναμικό (εξαιρουμένων του εκπαιδευτικού και διδακτικού 
προσωπικού), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2017, 2018, 2019), κατά μέσο όρο, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας [ΠΟΛ. 1003/31.12.2014 
περί «Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251) περί των «Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο κεφάλαιο 1 «Πεδίο εφαρμογής και 
κατηγορίες οντοτήτων, βάσει μεγέθους», άρθρο 2 «Κατηγορίες οντοτήτων», σημείο 2.4].Σε περίπτωση που ο 
συμμετέχων οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 τελευταίων ετών, θα 
πρέπει να πληροί τη σχετική προϋπόθεση αθροιστικά, για τα έτη δραστηριοποίησής του.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η σχετική προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από 1 
ή περισσότερα μέλη της ένωσης. Θα πρέπει, όμως, τουλάχιστον 1 εξ αυτών να διαθέτει υπαλληλικό δυναμικό 
για τα τρία (3) τελευταία έτη (2017, 2018, 2019), κατά μέσο όρο εννέα (9) τουλάχιστον ετήσιες μονάδες εργασίας 
(Ε.Μ.Ε.).
Γ) Οι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον πέντε (5) 
κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις / δομές, οι οποίες να βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια των υποέργων 
της σύμβασης, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1.1) του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε Α.με.Α., σύμφωνα με τον 
Ν.4067/2012 «Νέος οικοδομικός κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για όλους». Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η 
παραπάνω προϋπόθεση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από 1 ή περισσότερα μέλη της ένωσης.
Δ) Οι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ή οι συνεργαζόμενοι πάροχοι υπηρεσιών 
τηλεκατάρτισης) πρέπει να διαθέτουν πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές, όπως 
αυτές περιγράφονται στην απόφαση ένταξης της Πράξης (MIS 5002765) και ειδικότερα, στο Παράρτημα ΙΙ 
«Προδιαγραφές Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)».
Ε) Οι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και 
πόρους ικανούς και αξιόπιστους, για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της σύμβασης, σε όρους 
απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
ΣΤ) Οι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 
Ε.Ε. 2016/679, αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να διαθέτουν υπεύθυνο 
διασφάλισης προσωπικών δεδομένων.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Οι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και 
πόρους ικανούς και αξιόπιστους, για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της σύμβασης, σε όρους 
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απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το 
οργανωτικό σχήμα (ομάδα έργου) που προτείνεται από τους υποψηφίους, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να διακρίνει 
τους εξής ρόλους:
Ομάδα έργου - Άτομα - Απαιτούμενα προσόντα:
Υπεύθυνος έργου (Υ.Ε) (1 άτομο): Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών μετά το 
πέρας των σπουδών του, σε θέματα συναφή με την επαγγελματική κατάρτιση.
Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου (Α.Υ.Ε.) (1 άτομο): Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
10 ετών μετά το πέρας των σπουδών του, σε θέματα συναφή με την επαγγελματική κατάρτιση.
Εκπαιδευτικός - επιστημονικός υπεύθυνος (1 άτομο): Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 
δίπλωμα με κατεύθυνση / ειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στη διά βίου μάθηση ή στη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση ή στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
πενταετή (5 έτη) στην επαγγελματική κατάρτιση.
Υπεύθυνος διαχείρισης και υποστήριξης του συστήματος τηλεκατάρτισης (system administrator) (1 άτομο): 
Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. στον τομέα της πληροφορικής - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά το πέρας 
των σπουδών του, σε διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων τηλεκατάρτισης.
Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης τύπου helpdesk (1 άτομο): Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επιθυμητές 
οι γνώσεις πληροφορικής) - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών μετά το πέρας των σπουδών του, σε 
πληροφορική ή κατάρτιση
Οργανωτικός υπεύθυνος (2 άτομα): Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά το 
πέρας των σπουδών του, σε θέματα συναφή με την επαγγελματική κατάρτιση
Διοικητικός υπεύθυνος των προγραμμάτων (1 άτομο): Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - Επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 1 έτους μετά το πέρας των σπουδών του, σε θέματα συναφή με την επαγγελματική κατάρτιση.
Διοικητική - γραμματειακή υποστήριξη (2 άτομα): Πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Επαγγελματική εμπειρία 
τουλάχιστον 1 έτους μετά το πέρας των σπουδών του, σε θέματα συναφή με την επαγγελματική κατάρτιση
Υπεύθυνος εξετάσεων πιστοποίησης (1 άτομο): Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 
ετών μετά το πέρας των σπουδών του, σε θέματα συναφή με την πιστοποίηση.
Υπεύθυνος λογιστικής - οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων (1 άτομο): Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. - 
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών μετά το πέρας των σπουδών του, σε λογιστικά θέματα.
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων όλα τα μέλη της, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 
ακόλουθα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και για την απόδειξη αυτής, απαιτείται η προσκόμιση:
— πιστοποιητικού ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου, εν ισχύι, στο πεδίο εφαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τους, και
— πιστοποιητικού ISO 27001:2013 ή ισοδύναμου, εν ισχύι, για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριακών 
συστημάτων.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
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συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Στην αναθέτουσα αρχή παρέχεται η δυνατότητα να ελέγχει την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μέσω των 
ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων 
όρων, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και υλοποίησης των προγραμμάτων 
κατάρτισης / πιστοποίησης που υλοποιεί, να δέχεται και να διευκολύνει απροφασίστως τους ελέγχους και 
επαληθεύσεις, που διενεργούνται τακτικώς ή/και εκτάκτως από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. ή/και 
από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακ.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την 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.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/09/2020
Τοπική ώρα: 23:59

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: 14/09/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, κατά το άρθρο 
100 του Ν.4412/2016:
— ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» (14.9.2020),
— ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική προσφορά», σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή.

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

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά 
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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, άλλως·
γ) 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 Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/08/2020
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