
EE/S S61
28/03/2022
160820-2022-EL

1 / 5

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160820-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πάτρα: Υπηρεσίες κατάρτισης
2022/S 061-160820

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Κωδικός NUTS: EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda
Ταχ. κωδικός: 26441
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Απόστολος Λαμπαδάρης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alampadaris@ptapde.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2613613662
Φαξ:  +30 2610461126
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ptapde.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.ptapde.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.ptapde.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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», Υποέργο Νο2 "Συμβουλευτική, Κατάρτιση, 
Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων"

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η δράση αφορά στην παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους.
Οι συμπληρωματικές ενέργειες - δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης σε 1000 
άνεργους, είναι οι κάτωθι:
- Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
- Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους
- Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
- Καταβολή των επιδομάτων θεωρίας και πρακτικής στους ωφελούμενους

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 974 000.00 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
85312320 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους.
Οι συμπληρωματικές ενέργειες - δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης Πράξης σε 1000 
άνεργους, είναι οι κάτωθι:
- Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω 
ατομικών συνεδριών (1 συνεδρία ανά ωφελούμενο).
- Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους
Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένους σε θεματολογία 
που σχετίζεται με δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας 
λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες
εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για την Αγορά Εργασίας. Η συνολική διάρκεια των θεματικών 
σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι 400 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the 
job training).
180 ώρες Θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους 
προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας
140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)
80 ώρες Πρακτική άσκηση
- Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
Αφορά τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των 
καταρτισθέντων. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των 
προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από
Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 
17024 ή από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των ενεργειών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης καθώς και πιστοποίησης θα 
υλοποιηθούν σύμφωνα με υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο 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)».
- Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι η καταβολή των επιδομάτων θεωρίας και πρακτικής στους 
ωφελούμενους συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.
Βασικός σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση σε μακροχρόνια άνεργους. Ειδικότερα: α) η 
συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα 
επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων, β) η ενίσχυση των 
δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και γ) η αύξηση της απασχολησιμότητας τους, η προαγωγή της 
κοινωνικής συνοχής και η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία και Εργαλεία Υλοποίησης της Ενέργειας της Επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής (Ενέργεια 1) / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία και διαδικασίες Υλοποίησης της Ενέργειας της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ενέργεια 2) / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Εκπαιδευτικό υλικό (συμβατικής κατάρτισης και τηλεκατάρτισης) / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ωφελούμενων – Παρουσίαση των Σχημάτων Πιστοποίησης (Ενέργεια 3) / Στάθμιση: 15
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Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Περιγραφή της διαδικασίας οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
Σύμβασης / Στάθμιση: 15
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Παρουσίαση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 20%

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 974 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
50% της αρχικής διάρκειας, υπό την αίρεση της περιόδου επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020.

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 αριθμ. 5764/09-12-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη 
επαγγελματικών προσόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 5150452 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020»(συγχρηματοδότηση από ΕΚΤ)

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:
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη

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.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (€ 79.480,00).
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72παρ.4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

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: 03/05/2022
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: 09/05/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr

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 Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ Θηβών 198 Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Άκριβείς πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών ορίζονται στο κεφάλαιο 3.4 της διακήρυξης

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/03/2022
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