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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347219-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μαρούσι: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης
2018/S 151-347219

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Παιδείας - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι Αττικής
151 80
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Πραγματευτέλη
Τηλέφωνο:  +30 2103442148
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mpragmatefteli@minedu.gov.gr 
Φαξ:  +30 2103442153
Κωδικός NUTS: EL51
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.epiteliki.minedu.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.epiteliki.minedu.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Υποστήριξη της διακυβέρνησης του εθνικού στρατηγικού πλαισίου, για την αναβάθμιση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, και της μαθητείας, από Μονάδα Διοίκησης Έργου, για τα έτη 2018 - 2021.
Αριθμός αναφοράς: α/α ΕΣΗΔΗΣ: 58174

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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73200000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η λειτουργίας Μονάδας Διοίκησης Έργου (εφεξής Μ.Δ.Ε.), για την παροχή
εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Τεχνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ., για τον κεντρικό συντονισμό και την επιτελική
παρακολούθηση των επιμέρους Δράσεων των στρατηγικών κατευθύνσεων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου,
για την αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ. και της μαθητείας, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς,
για τα έτη 2018 - 2021.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 279 180.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κωδικός NUTS: EL3
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Μ.Δ.Ε., προς την Τεχνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνουν:
α) υποστήριξη στην τακτική αναθεώρηση του γενικού προγράμματος υλοποίησης Δράσεων του εθνικού
στρατηγικού πλαισίου για την αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ. και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
— επικαιροποίηση των διαγραμμάτων ροής εργασιών του γενικού προγράμματος Δράσεων, με σχετική
περιγραφή των αλληλεξαρτήσεών τους,
— επικαιροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων δράσεων και δραστηριοτήτων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου,
— υποστήριξη στην επικαιροποίηση του οικονομικού προγραμματισμού υλοποίησης του εθνικού στρατηγικού
πλαισίου,
— υποστήριξη στην επικοινωνία μ’ όλους τους εμπλεκόμενους, κατά την επικαιροποίηση του γενικού
προγράμματος·
β) υποστήριξη στην εξειδίκευση Δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10.4, καθώς και στον αναλυτικό
σχεδιασμό τους, σε επίπεδο περιγραφής εργασιών, χρονοδιαγράμματος και κόστους·
γ) υποστήριξη στον συντονισμό των επιμέρους Δράσεων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου, για την αναβάθμιση
της Ε.Ε.Κ., κατά τη Β’ φάση της υποστήριξης τής διακυβέρνησης και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
— παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Δράσεων,
— εντοπισμός και αξιολόγηση επικινδυνότητας επιμέρους Δράσεων, αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησής
τους, σε σχέση με τη συνολική επίτευξη των στόχων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την αναβάθμιση της
Ε.Ε.Κ. και της μαθητείας,
— υποστήριξη στη διαχείριση ζητημάτων, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των επιμέρους Δράσεων που
υλοποιούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς,
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— υποστήριξη στην καθοδήγηση των εμπλεκομένων φορέων, για κάθε είδους θέματα που σχετίζονται με την
εφαρμογή των επιμέρους Δράσεων που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την
αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ. και της μαθητείας·
δ) υποστήριξη στην κεντρική διαχείριση εκροών, αναφορών, εκθέσεων και λοιπών εγγράφων των
εμπλεκομένων φορέων, για λογαριασμό της Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. και διαχείρισή τους και θα περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
— υποδοχή εγγράφων των εμπλεκομένων φορέων, για λογαριασμό της Τεχνικής Επιτροπής Ε.Ε.Κ. και
διαχείρισή τους,
— υποστήριξη στη συγκέντρωση και ταξινόμηση σημαντικών παραδοτέων και εκροών, των επιμέρους Δράσεων
του εθνικού στρατηγικού πλαισίου για την αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ. και της μαθητείας·
ε) υποστήριξη στην επικοινωνία / συνεργασία επί στρατηγικών θεμάτων, με την Εθνική Επιτροπή Ε.Ε.Κ. και θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
— υποστήριξη στην ενημέρωση για τη συνολική πορεία εφαρμογής του εθνικού στρατηγικού πλαισίου, για την
αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ. και της μαθητείας,
— υποστήριξη στην ενημέρωση, για την πορεία εκτέλεσης των επιμέρους Δράσεων των στρατηγικών
κατευθύνσεων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου, για την αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ. και της μαθητείας,
— υποστήριξη στην ενημέρωση, για την ανάγκη διεκπεραίωσης κρίσιμων θεμάτων (π.χ. νομοθετικές και
κανονιστικές πράξεις, ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης προόδου Δράσεων κ.λπ.),
— συμμετοχή, όταν απαιτείται, σε επιτελικές συναντήσεις της Εθνικής Επιτροπής και της Τεχνικής Επιτροπής
Ε.Ε.Κ., με εμπλεκόμενους φορείς·
στ) υποστήριξη στη σύνθεση επιμέρους αποτιμήσεων/αξιολογήσεων δράσεων, της Ε.Ε.Κ. και μαθητείας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σ.Β.Τ.Π.: Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς / Στάθμιση: 80 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Σ.Β.Ο.Π.: Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς / Στάθμιση: 20 %

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 279 180.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 42
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Άρθρο 6.2.2, αναλυτικού τεύχους διακήρυξης.

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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:
Διακυβέρνηση Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και υιοθέτηση συστήματος
παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (MIS:
5010990)
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

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 οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των υπηρεσιών. 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. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Άρθρα 4, 5, 6 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
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
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IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/09/2018
Τοπική ώρα: 14:00

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: 27/09/2018
Τοπική ώρα: 13:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
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Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Παιδείας
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/08/2018
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