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Αθήνα, 25 / 10 / 2018
Αριθ. Πρωτ: 4504
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 6, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 10671
Πληροφορίες: Βασίλειος Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο: 210 3387105
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο
«Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των
επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας», με κριτήριο
κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

1.

Αναθέτουσα Αρχή
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, τηλ.: 00 30 210-3387104(-106), fax 00 30 210
3622320 E-mail : keeuhcci@uhc.gr, Ιστοσελίδα: www.uhc.gr

2.

Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Ταξινόμηση κατά CPV: 79414000-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

3.

Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση:
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν
εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (735.161,29 €) πλέον ΦΠΑ 24% (176.438,71 €), ήτοι 911.600
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ).

4.

Αντικείμενο του έργου
Το έργο έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για το θεσμό της
μαθητείας καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν και
ενταχθούν, με στόχο να προσφέρουν θέσεις μαθητείας.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρείς (3) Φάσεις Α΄, Β΄, Γ΄, με την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και
επικοινωνίας, με την πραγματοποίηση τουλάχιστον 20.500 συναντήσεων του Αναδόχου με τις
επιχειρήσεις.
Πλήρης περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου περιέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της Διακήρυξης.
5.
Διάρκεια υλοποίησης του έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
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6.

Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις
Η Διακήρυξη έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24.10.2018
Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα αναρτηθούν , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, http://www.uhc.gr/
Στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναρτάται η Προκήρυξη του έργου.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr,
οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και την δέκατη (10η)
ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή απαντά
στα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων μέχρι και την έκτη (6η) πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

7.

Εγγύηση Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τον προσφέροντα υποψήφιο ανάδοχο
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με το 2% του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ήτοι 14.703,23 € .

8.

Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης :
http://www.promitheus.gov.gr/ του εν λόγω Συστήματος.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26 / 11 /2018, ώρα 14.00.
Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών θα γίνει
Παρασκευή 30 / 11 / 2018, ώρα 12.00.

την

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά,
με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86, ν. 4412 / 2016)
Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ
MIXΑΛΟΣ Κωνσταντίνος

