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Αθήνα, 01/ 07 / 2019
Αρ. Πρωτ.: 2216
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 6, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 10671
Πληροφορίες: Αποστολόπουλος Βασίλειος
Τηλέφωνο: 210-3387104
Φαξ: 210-3622320
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 15.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα. Η σύμβαση εντάσσεται και αφορά τα Υποέργα 1, 2, 3, 4 και 5 της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση
των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034827, η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7557/2553/Α3 από 20/11/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του ν. 4412/16, καθώς και του άρθρου 59 του ν. 4412/16 σχετικά με την υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα.
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση: Ακαδημίας 6, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3387104 Φαξ: 210-3622320
2. Τίτλος: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον
Ιδιωτικό Τομέα»
3. Υπηρεσίες:
• Συμβουλευτική σε 15.000 ωφελούμενους (CPV):79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού)
• Κατάρτιση 100 ΩΡΕΣ σε 15.000 ωφελούμενους - (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).
• Πιστοποίηση σε 15.000 ωφελούμενους - (CPV): 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών
εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 15.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες –
της άσκησης του επαγγέλματός τους – ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη
δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την
επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την
προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση
των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, την εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη
και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.
6. Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ
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το αντικείμενο του έργου διαιρείται σε τρία (3) τμήματα (Lots) ένα για κάθε τύπο Περιφέρειας και κάθε
τμήμα αποτελείται από τις παρακάτω ενέργειες: Ενέργεια 1 (Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής
συμβουλευτικής υποστήριξης), Ενέργεια 2 (Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης), Ενέργεια 3
(Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων).
i. Τμήμα 1: Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) [9.045 ωφελούμενοι]
ii. Τμήμα 2: Σε Μετάβαση Περιφέρειες (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο
Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα) [3.244 ωφελούμενοι]
iii. Τμήμα 3: Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική, Νότιο Αιγαίο) [2.711 ωφελούμενοι]
7. Συνολικός προϋπολογισμός (ανά τμήμα):
Τμήμα 1:
9.452.025,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
0,00 € Φ.Π.Α. (24%)
9.452.025,00 € συνολικός προϋπολογισμός
Τμήμα 2:
3.389.980,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
0,00 € Φ.Π.Α. (24%)
3.389.980,00 € συνολικός προϋπολογισμός
Τμήμα 3:
2.832.995,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
0,00 € Φ.Π.Α. (24%)
2.832.995,00 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 17 Μήνες.
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2%
του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι:
Τμήμα 1: 189.040,50 €
Τμήμα 2: 67.799,60 €
Τμήμα 3: 56.659,90 €
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ11910009). Η σύμβαση εντάσσεται και
αφορά τα Υποέργα 1, 2, 3, 4 και 5 της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5034827, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
πρωτ. 7557/2553/Α3 από 20/11/2018. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
(ΚΕΕΕ), Ακαδημίας 6, Αθήνα, Τ. Κ. 10671 και στο τηλέφωνο 210 3387105 e-mail: vassapost@uhc.gr κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.uhc.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr )
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:
01/07/2019 και ώρα 15 : 00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/08/2019 και ώρα 14 : 00. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 08/08/2019 και ώρα 10 : 00
13. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
•
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14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά
15. Κριτήρια Επιλογής: Όπως ορίζονται στις ενότητες 2.2.4 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» και 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα» του τεύχους Διακήρυξης.
16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές
17. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
18. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
19. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του
διαγωνισμού.
20. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 01/07/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σελίδα 3 από 3

