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                     Αρ. Πρωτ.:  3192 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
                Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – 

πλαίσιο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο  
«Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, 
Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών 
δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης»  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας/ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, Νομός Αττικής. 

2.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

Μαριορή Δεβετζή - τηλ.: 210 344 2866 / e-mail:  mdevetzi@minedu.gov.gr 
Διεύθυνση διαδικτύου: www.epiteliki.minedu.gov.gr 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ : Ημερομηνία αποστολής 26/9/2022 (Αρ. 2022/S 189-534352 SIMAP) 

1. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Παροχή υπηρεσιών. 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, προβολής και 

δημοσιότητας των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του ΕΣΑΑ μέσω 

συγκεκριμένων σχεδίων δράσης επικοινωνίας,  συμβάλλοντας καίρια στην επίτευξη των στόχων της 

Στρατηγικής Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του ΕΣΑΑ, ως προς των Πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, 

mailto:mdevetzi@minedu.gov.gr
http://www.eye.minedu.gov.gr/
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Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», έχει ως  επίκεντρο:  

α) την παροχή εύκολα προσβάσιμων και συνεκτικών πληροφοριών σε πολλαπλά και στοχευμένα 

ακροατήρια σχετικά με όλες τις πτυχές και ευκαιρίες που προκύπτουν από τις μεταρρυθμίσεις και τις 

επενδύσεις του ΕΣΑΑ και  

β) την προώθηση των απτών ωφελειών και αντίκτυπων των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων μέσω της 

προσέγγισης που επικεντρώνεται στον πολίτη που επισημαίνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή 

από το ΕΣΑΑ τόσο ως εθνικό όσο και ως χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ μέσο.  

6. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις 
του Φορέα Λειτουργίας ((Υ.ΠΑΙ.Θ., Α. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι) αλλά και σε όποια άλλα σημεία 
προκύψουν από τις απαιτήσεις του Έργου εντός του νομού Αττικής. 

3. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):  

 79340000-9 : Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 

 79341100-7 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

 79341200-8 : Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων 

 79341400-0 : Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 

 79416100-4 : Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις 

 79952000-2 : Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 79950000-8 : Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΝΑΙ 

 Τμήμα 1 (Lot 1): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης 
«Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» (Digital transformation and 
digitalisation of education - 16676), εκτιμώμενης αξίας  1.620.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

  Τμήμα 2 (Lot 2): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο των Δράσεων: 
«Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Upgrading Vocational Education and 
Training - 16934), καθώς και), καθώς και «Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των 
τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Upgrading 
Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, 
EPAL, Post-Secondary Year- Apprenticeship Class and Vocational Training Schools - 16933) εκτιμώμενης 
αξίας 873.742,00 €.πλέον ΦΠΑ 

 Τμήμα 3 : Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Στρατηγική 
για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων» (Strategy for Excellence, 
Innovation and Modernization of Universities - 16289) εκτιμώμενης αξίας 2.750.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

5. ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΟΧΙ 

6. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 
5.243.742,00,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 6.502.240,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 

Ο προϋπολογισμός, ανά τμήμα, έχει ως εξής:  
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• Τμήμα 1:  Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακός 
μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης» (Digital transformation and digitalisation of 
education - 16676) εκτιμώμενης αξίας  1.620.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

• Τμήμα 2 (Lot 2): Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο των Δράσεων: 
«Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Upgrading Vocational Education and 
Training - 16934), και «Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). 
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-
δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Upgrading Vocational 
Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-
Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools - 16933) εκτιμώμενης αξίας 
873.742,00 € πλέον ΦΠΑ 

• Τμήμα 3 : Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο της Δράσης  
«Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων» (Strategy for 
Excellence, Innovation and Modernization of Universities - 16289) εκτιμώμενης αξίας 2.750.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της συμφωνίας – πλαίσιο και το αργότερο έως την 31/10/2025. 

8. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

α) Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο σε ποσοστό 0,5% του τμήματος της 

συμφωνίας πλαίσιο που τους έχει ανατεθεί 

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων σε ποσοστό 4% επί της αξίας της 

εκτελεστικής σύμβασης 

9. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στον πυλώνα 3. «Απασχόλησης, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή’, στον Άξονα 3.2 

«Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 

2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει 

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ:  
Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: , οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης αθροιστικά απαιτείται να 

διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, πριν από 

τη διενέργεια του διαγωνισμού, μεγαλύτερο  από το 100% του προϋπολογισμού του υπό 

ανάθεση τμήματος του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το οποίο υποβάλλουν 

προσφορά 

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

πέντε (5) ετών και μέχρι την υποβολή της προσφοράς τους (2017, 2018, 2019 ,2020, 2021) τουλάχιστον 

τρία (3) έργα δημοσιότητας για λογαριασμό του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συνολικού 

προϋπολογισμού ίσου με το 50% του προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (LOT) στο οποίο οι 
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οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Προσφορά. Τρία (3) εκ των ανωτέρω έργων τουλάχιστον θα πρέπει να 

είναι σχετικά με τον κλάδο της εκπαίδευσης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.3 της διακήρυξης. 

Απαιτείται επίσης, η προσκόμιση πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας:  

α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,  

β) Σύστημα ασφάλειας υπηρεσιών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, 

γ) Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, κατά ΕΛΟΤ: 1435:2009 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ" ή ισοδύναμο και να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης σε ισχύ από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό 

(άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163). 

Τα προαναφερόμενα να είναι σε ισχύ. 

13. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή 

14. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής 

15. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό 
έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 
www.epiteliki.minedu.gov.gr . 

16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 4/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα: 11:30 π.μ.. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) κατ’ ανώτατο όριο τμήμα ανά προσφέροντα, για το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε τμήματος. 

17. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 
(πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)) 

18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:  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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

19. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική. 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

 

 

 

Σελ. 5  

20. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: δώδεκα (12) μήνες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

21. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 
12:30 μ.μ. 

22. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ : Ναι. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(NextGeneration EU). 

23. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής 
στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό 
Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  παρατίθενται στο με αρ. 
πρωτ. 3191/30-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011335943) αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης.. 

                        

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

                         ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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