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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197324-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μαρούσι: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
2021/S 077-197324

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ., Τομέα Παιδείας
Αριθμός ταυτοποίησης: 1090214
Ταχ. διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Πόλη: Μαρούσι
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 151 80
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Θανασουλοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ethanas@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103443332
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.epiteliki.minedu.gov.gr

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

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:
Σύμβουλος υποστήριξης της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., Τομέα Παιδείας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του τεύχους διακήρυξης, αποτελεί 
η υποστήριξη της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ. Τομέα Παιδείας σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου η 
Επιτελική Δομή να ανταποκριθεί στην υποστήριξη τού Υ.ΠΑΙ.Θ. σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 
του Ε.Σ.Π.Α., καθώς και ως τελικός Δικαιούχος Πράξεων του Ε.Π. Ε.Σ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 47903/
Ε.Υ.Θ.Υ. 495/9.5.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ:1406/τ.Β/19.5.2016).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 889 250.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο του έργου του συμβούλου θα είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την Επιτελική 
Δομή Ε.Σ.Π.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ. Τομέα Παιδείας, προκειμένου η Επιτελική Δομή να ανταποκριθεί στην υποστήριξη τού 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., καθώς και ως τελικός δικαιούχος Πράξεων 
του Ε.Π. Ε.Σ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ' αριθ. 47903/ΕΥΘΥ 495/9.5.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ:1406/τ.Β/19.5.2016).
Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική υποστήριξη της Επιτελικής Δομής σε δράσεις και ενέργειες, όπως:
1) στην παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε σχέση με το Ε.Σ.Π.Α., καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο·
2) στην υποστήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς - ευρωπαϊκές 
οδηγίες, που άπτονται θεμάτων του Ε.Σ.Π.Α.·
3) στην υποστήριξη του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για το 
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιαιτέρως ως προς την παρακολούθηση ή/και επικαιροποίησή του·
4) στην παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., που 
σχετίζονται με τον Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και στην εισήγηση σχετικών 
προτάσεων για την αξιοποίηση πόρων από τα εν λόγω Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., που δύναται να 
αξιοποιήσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.·
5) στην παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, και στην υποβολή προτάσεων μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου 
απαιτείται·
6) στην εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για 
την υλοποίηση Πράξεων / Δράσεων Ε.Σ.Π.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.·
7) στον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, στην αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών 
τους, και στη σύνταξη του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Τομέα Παιδείας, υπό την προοπτική 
υλοποίησης Δράσεων μέσω Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 και της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027·
8) στη διατύπωση προτάσεων και τη διαμόρφωση του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο σχεδιασμού ή/και 
υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς 
και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών·
9) στην υποστήριξη της εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών και την παραγωγή των απαιτούμενων 
εγγράφων και εκθέσεων, για την ολοκλήρωση των έργων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 889 250.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/08/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τους όρους της 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.2.13) 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.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση 2014 - 2020», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
από εθνικούς πόρους Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, έργο: «Σύμβουλος υποστήριξης της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας» (MIS 5002001).

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 δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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 τού συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
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 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους, για την υπό ανάθεση 
υπηρεσία.

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

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

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

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.1.8) 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: 25/05/2021
Τοπική ώρα: 12:30

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: 31/05/2021
Τοπική ώρα: 12:45

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: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198 Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
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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 τής 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.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από 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 τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ., Τομέα Παιδείας
Ταχ. διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι
Πόλη: Μαρούσι Αττικής
Ταχ. κωδικός: 151 80
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ethanas@minedu.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103443332
Φαξ:  +30 2103442153
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.epiteliki.minedu.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/04/2021
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