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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185162-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες κατάρτισης
2022/S 070-185162

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΛΩΜΟΥ 65
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10432
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΛΕΛΗΤΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ohle1954@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2105234017
Φαξ:  +30 2105245806
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ohle.gr/

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

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

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια 
μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

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 Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 
1.285 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης, είναι: Τεχνικές Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών 
Προϊόντων και Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (Green Marketing)
Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων
Εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων
Διάρκεια σύμβασης 10 μήνες. Προϋπολογισμός: 2,602,125.00€ (χωρίς ΦΠΑ). Το σύνολο των δαπανών του 
Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕ 1191, ενάριθμος 
2020ΣΕ11910081. 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

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 602 125.00 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: 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:
Η σύμβαση αφορά στα Υποέργα 2 έως 6 της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε 
θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών 
και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764, ως εξής:
Υποέργο 2: Συμβουλευτική, Κατάρτιση και πιστοποίηση στις λιγότερες ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)
Υποέργο 3: Συμβουλευτική, Κατάρτιση και πιστοποίηση στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια 
Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
Υποέργο 4: Συμβουλευτική, Κατάρτιση και πιστοποίηση στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική
Υποέργο 5: Συμβουλευτική, Κατάρτιση και πιστοποίηση στη Στερεά Ελλάδα
Υποέργο 6: Συμβουλευτική, Κατάρτιση και πιστοποίηση στο Νότιο Αιγαίο
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 4682/1000/Α3/02-09-2020 (ΑΔΑ: 
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98ΔΑ46ΜΤΛΡ-4ΙΒ)Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. 970/Β3/203/11.02.2021 ΑΔΑ: ΕΒΣΝ46ΜΤΛΡ-0ΡΗ) 1Η 
Τροποποίηση της πράξης.
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης σε 1.285 ωφελούμενους, εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν:
Ι. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσω τριών (3) ατομικών συνεδριών 
συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο
ΙΙ. Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών σε 
τρία (3) θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:
Τεχνικές Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών Προϊόντων και Συστημάτων Ενεργειακής 
Αναβάθμισης Κτιρίων (Green Marketing)
Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων
Εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων
ΙΙΙ. Πιστοποίηση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων των ωφελούμενων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEK 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ισοδύναμο
Η Διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες. Συνολικός Προϋπολογισμός: 2,602,125.0000€ (χωρίς ΦΠΑ). Ό 
προϋπολογισμός της ενέργειας της κατάρτισης είναι 2,313,000.00 €, της πιστοποίησης είναι 154,200,00 € και 
της συμβουλευτικής είναι 134,925.00 €. Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική 
συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕ 1191, και αριθμός ενάριθμου έργου 2020ΣΕ11910081. 
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

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1: Μεθοδολογία και Εργαλεία Υλοποίησης της Συμβουλευτικής Καθοδήγησης 
(Ενέργεια 1) / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ2: Μεθοδολογία υλοποίησης & Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές που θα 
χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ενέργεια 2) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ3: Εκπαιδευτικό Υλικό (συμβατικό και ψηφιακό) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ4: Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ωφελούμενων – Παρουσίαση των Σχημάτων Πιστοποίησης (Ενέργεια 3) / Στάθμιση: 30
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ5: Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ6: Διαδικασίες Οργάνωσης, Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της 
σύμβασης / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ7: Σύνθεση Ομάδας Έργου: σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
μελών της Ομάδας έργου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 20

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 602 125.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
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. 
Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ αφού τεθεί υπόψη και εγκριθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
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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:
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ‘‘Παρεμβάσεις ενίσχυσης των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας’’. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

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 υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαδικασία για τη σύναψη 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 του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα Οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Οι Πάροχοι Κατάρτισης θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Κεφ. A.2: Διαδικασία επιλογής, 
παρακολούθησης και ελέγχου παροχών κατάρτισης, 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 
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Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» (Παράρτημα VIII 
της Διακήρυξης).
Επιπλέον:
α) Οι Οικονομικοί Φορείς στην Ελλάδα που είναι Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Επιπέδου 2 απαιτείται 
να διαθέτουν αδειοδοτημένες δομές (ίδια καταρχήν ή συνεργαζόμενη), και να διαθέτουν Κτιριακή Υποδομή, 
ήτοι εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 όπως ισχύει και οι οποίες διαθέτουν: (i) 
προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σχεδιάζοντας για Όλους, οικοδομική άδεια που έχει 
θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 & 8 του άρθρου 
107 του ν. 4495/2017 (Α’167), περί χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού 
κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, 
όπως απαιτείται και (ii) πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.
β) Οι Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ..
γ) Ο υποψήφιος ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης εταιρειών (ένα τουλάχιστον μέλος της) θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος στον κατάλογο Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) του τηρεί ο ΕΟΠΠΕΠ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παρ. 2β του Νόμου 4111 (ΦΕΚ 
18/τ.Α/25-1-2013).

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 60% του 
προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης (δηλαδή ποσού: 1.561.275,00 €).
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 60% 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.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο «Ανάδοχος» θα παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις Τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης και του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 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
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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: 16/05/2022
Τοπική ώρα: 18:00

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: 20/05/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΗΕ: ΣΟΛΩΜΟΥ 65, ΑΘΗΝΑ, 10432
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη.

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. ΘΗΒΩΝ 196-198
Πόλη: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
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:
04/04/2022
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