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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530678-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες κατάρτισης
2021/S 203-530678

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 66
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 11528
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@ahpi.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2107794519
Φαξ:  +30 2107794518
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ahpi.gr

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

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

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ, 
κυκλικής οικονομίας και παραγωγής», με Κωδ. ΟΠΣ: 5035181

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.210 
ωφελούμενους, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης, διάρκειας 86 ωρών έκαστο σε τρία (3) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των ωφελούμενων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους 
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή 
ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ.
Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, είναι: Σύγχρονες τεχνικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, Κυκλική Οικονομία 
- Ανακύκλωση Πλαστικών,Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες Η διάρκεια της σύμβασης 12 
μήνες. Προϋπολογισμός: 1.391.696,04€ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ). Το σύνολο των δαπανών του Έργου θα 
βαρύνουν τις πιστώσεις του ΠΔΕ, Κωδ. ΣΑΕ 1191, ενάριθμος 2020ΣΕ11910087. Κριτήριο ανάθεσης "η πλέον 
συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμης(ν4412/16)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 391 696.04 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
79130000 Υπηρεσίες νομικής τεκμηρίωσης και πιστοποίησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Κωδικός NUTS: EL4 Νησιά Αιγαίου, Κρήτη / Nisia Aigaiou, Kriti
Κωδικός NUTS: EL5 Βόρεια Ελλάδα / Voreia Elláda
Κωδικός NUTS: EL6 Κεντρική Ελλάδα / Kentriki Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.210 
ωφελούμενους, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
Υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης, διάρκειας 86 ωρών έκαστο σε τρία (3) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης.
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των ωφελούμενων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους 
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή 
ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ.
Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, είναι:
Σύγχρονες τεχνικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
Κυκλική Οικονομία - Ανακύκλωση Πλαστικών
Σύγχρονες Βιομηχανικές Παραγωγικές Διαδικασίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Προϋπολογισμός: 1.391.696,04€ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ). Το 
σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191, και αριθ. ενάριθμου έργου 2020ΣΕ11910087. Κριτήριο 
ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1. Μεθοδολογία υλοποίησης & Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές που θα 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης. / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ2. Εκπαιδευτικό Υλικό (συμβατικό και ψηφιακό) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ3. Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ωφελούμενων – Παρουσίαση των Σχημάτων Πιστοποίησης / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ4.Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ5. Διαδικασίες Οργάνωσης, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
Σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ6. Σύνθεση Ομάδας Έργου: σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
μελών της Ομάδας έργου / Στάθμιση: 15
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 391 696.04 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, 
χωρίς αύξηση του τιμήματος. Απαιτείται έγκριση της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ.

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:
Πρόσκληση (κωδ. 110) της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με αρ. 3319 (ΕΥΔ 5788/1873/A3/21.09.2018) (ΑΔΑ: ΩΕ7Ε465ΧΙ8-
ΖΤ2), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προς δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
των Αξόνων Προτεραιότητας 02 και 02Σ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με 
τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (B’ Κύκλος)»

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
1. Ο διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και την Ενωσιακή Νομοθεσία, όπως ισχύουν σήμερα.
2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4412/2016

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:
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό 
φορέα με κωδικό δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου. Επιπροσθέτως 
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πρέπει να έχουν Άδεια Παρόχου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Προσόντων& Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για Κέντρο Δια βίου Μάθησης 
Επιπέδου 1 ή 2, και να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον μία αδειοδοτημένη δομή κατά το στάδιο της συμμετοχής στην 
διαγωνιστική διαδικασία. Όπου απαιτείται από τη σύμβαση δομές /κτιριακή Υποδομή, αυτές πρέπει (i) να 
πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 όπως ισχύει για την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, και (ii) πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας που θα συμμετέχει στη διαδικασία για τη σύναψη της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο του 
παρόντος διαγωνισμού, ήτοι στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 
πιστοποίησης.
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να δηλώσει τον συνεργαζόμενο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
προσώπων (ΦΠΠ) που θα αναλάβει να υλοποιήσει την πιστοποίηση των ωφελουμένων και να έχει συνάψει μαζί 
του συμφωνία συνεργασίας.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 
τους λόγους που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών 
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) μεγαλύτερο ή ίσο του 100% του 
προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) , 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.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 
υποβάλλει Ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 
Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 
Ισολογισμών

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:
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1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
και Σύμφωνα με το τεύχος Διακήρυξης

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις Τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης και του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης

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: 22/11/2021
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: 26/11/2021
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Γραφεία ΣΒΠΕ – ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 66, Τ.Κ. 11528, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
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Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού (ΕΔΔ) μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν σχετικό e-mail ενώ στο σύστημα θα υπάρχει 
πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία όλων των προσφορών που θα υποβληθούν.

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: ΑΕΠΠ – Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141227
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
14/10/2021
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