
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Ενδυνάμωση του Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και 
εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται 

στο σύνολο της χώρας»  
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ), Αμβροσίου Φραντζή 

9, 11743 Αθήνα 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδας (ΟΚΕ), Αμβροσίου Φραντζή 9, 
11743 Αθήνα, τηλ: 210-9249510, Fax: 210-9249515, Πληροφορίες : κ. Γεώργιος Γκόγκας, e-mail: 
ggogas@scadoke.ondsl.gr, Διαδίκτυο http://www.oke.gr. 

3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Σύμβαση Υπηρεσιών κατηγορίας CPV 80000000-4: Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης, πρόσθετο Αντικείμενο: CPV 80340000-9: Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.  

4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (κωδικός MIS 339881). Το σύνολο των δαπανών του Έργου 
(κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 251/8. 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο του παρόντος έργου 
«Ενδυνάμωση και Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και εκπαίδευσης σε 
στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της 
χώρας» είναι ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
των άμεσα ωφελούμενων του Έργου. Ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων (εργαστηριακών σεμιναρίων), για την επιμόρφωση στελεχών των φορέων 
των κλαδικών κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας. 

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να 
υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 
647.500,00€ ευρώ, και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης 
απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υλοποίηση του έργου ξεκινά από την υπογραφή 
της σύμβασης και διαρκεί 14 μήνες. 

8. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:  Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του Έργου, και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα 
κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 
προκήρυξης. 

9. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ: Όπως 
αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 

11. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος 
προκήρυξης 



 

12. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 

13. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι 
ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
15. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί από 

τους εκπροσώπους των διαγωνιζόμενων επί αποδείξει, μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και 
ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Αθήνα υπό τη 
μορφή ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. Εκτός φακέλου οι προσφορές 
θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από Διαβιβαστικό έγγραφο (έγγραφο υποβολής 
προσφοράς) για την πρωτοκόλλησή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης.  

16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 20/12/2013, Ώρα 12:00. 

17. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την 
Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Προκήρυξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. 

18. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης. 
19. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  Κάθε 

επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην 
Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης 
(π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

20. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για 
έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού 

21. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά 
πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – 
μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ 
και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας 
εκ των ανωτέρω χωρών..  

22. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης οι νόμιμοι εκπρόσωποι. 

23. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση Αμβροσίου Φραντζή 9, Τ.Κ. 
11 743, Αθήνα, την Παρασκευή 20/12/2013 και ώρα 13:30. 

24. Περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ την 8-12-2013 με τίτλο «GR-
ΑΘΗΝΑ: Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης». 

 
  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστείλουν με fax σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 
να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής. 


