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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΘΗΝΑ 31/12/2020 
Αρ. Πρωτ.: 91ΕΞ/20/31-12-2020 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Προκηρύσσει   

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»  

Υποέργα  1, 2, 3, 5 και 6 της Πράξης  

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 

Κωδικός ΟΠΣ 5003036  

Αρ. Διακήρυξης: 1/2020 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.) 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΝΠΙΔ 

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 166Α, Μαρούσι, 151 26 

Τηλέφωνο: +30 211 8000910 

Email: info@sekee.gr  

Ιστοσελίδα: www.sekee.gr  

Κωδικός NUTS: EL301 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Εμμανουήλ Μακρομάλλης (όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9:00 – 17:00) 

2. Τίτλος: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ» Υποέργα  1, 2, 3, 5 και 6 της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 

3. Συνολικός προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.350.000,00 €) και αναλύεται σε ποσό ευρώ 1.200.000,00 
€ για τις υπηρεσίες κατάρτισης - εκπαίδευσης και σε ποσό ευρώ 150.000,00 €  για τις υπηρεσίες 
πιστοποίησης. CPV: 80530000-8 (Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης), 79132000-8 Υπηρεσίες 
Πιστοποίησης. Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 
προσώπων απαλλάσσεται από ΦΠΑ.  

4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 
1.250 εργαζόμενους (μονίμων, μερικά και εποχικά απασχολούμενων) σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου 
του ιδιωτικού τομέα. Βασικός στόχος του  Έργου είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες –της 
άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην 
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ενίσχυση της επαγγελματικής τους κινητικότητας. Το Έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση προγράμματος 
κατάρτισης – πανελλαδικής εμβέλειας - με θεματικό αντικείμενο «Κλαδικές και λειτουργικές εφαρμογές 
κινητών και ο τρόπος αξιοποίησής τους από τις επιχειρήσεις»,  διάρκειας  80 ωρών (θεωρητική κατάρτιση), 
που θα διεξαχθεί με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη  τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με 
τους «Ειδικούς όρους για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση 
αυτών», όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα 2, ως αναπόσπαστο τμήμα της εκδοθείσας  Απόφασης  
Ένταξης. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων, μέσω νέου Σχήματος  Πιστοποίησης 
που θα φέρει τον τίτλο  «Ειδικός mobile επιχειρησιακών εφαρμογών». Οι εξετάσεις για την απόκτηση του εν 
λόγω Πιστοποιητικού θα είναι υποχρεωτικές για τους επιτυχώς καταρτισθέντες, με ευχέρεια μιας 
επαναληπτικής, πέραν της αρχικής εξέτασης. Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με 
βάση τυποποιημένες διαδικασίες που είναι ελεγμένες από τους αρμόδιους φορείς διαπίστευσης ή τον 
ΕΟΠΠΕΠ.Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων που θα συμμετέχουν σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την 
έναρξη αυτού θα είναι τουλάχιστον 5 άτομα και δεν θα υπερβαίνει τα 25 άτομα. Η εν λόγω περιγραφή 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

5. Τόπος παροχής των υπηρεσιών: Όπου επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπηρεσιών (σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης) 

6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η διαδικασία 
ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 109Α παρ.2.α) ββ) καθώς τα κατώτατα όρια του παρόντος 
διαγωνισμού ορίζονται βάσει του άρθρου 5 παρ.δ. του Ν. 4412/2016. 

8. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 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 οικονομικού αντικειμένου. 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της 
Σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Για 
την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,   κωδ. ΣΑ Ε1631. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός ενάριθμου  2017ΣΕ16310006).Η Σύμβαση περιλαμβάνεται 
στα Υποέργα με α/α 1, 2, 3, 5 και 6  της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»,  κωδικός ΟΠΣ 5003036, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης με 
ΑΠ 6067/842/Α3/16-11-2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με ΑΠ  255/58Β3-21.01.2020 
Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

12. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση 
διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr µε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό στην πλατφόρμα ΕΣΗ∆ΗΣ: 104809. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα 
https://www.sekee.gr καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr) 

13. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22/01/2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι αμέσως 
μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59.  

14. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

17. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 
345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) 
περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

18. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η 
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σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό : 104809. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL):   https://www.sekee.gr  και θα παραμείνει καθ όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών. 

19. ΣΔΣ: Η σύμβαση εμπίπτει στη συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το 
ν. 2513/1997 (Α' 139). 

20. Στοιχεία διαγωνισμού: Όλες οι πληροφορίες για το διαγωνισμό περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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