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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & κΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314690
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.inedivim.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.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
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των ωφελουμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)
Αριθμός αναφοράς: 621/15/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80530000 Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων 
γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» είναι η ανάπτυξη της γυναικείας απασχολησιμότητας μέσω της 
συμβουλευτικής καθοδήγησης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης, ανεξαρτήτως κλάδου απασχολήσεως, 

mailto:tm-promitheion@inedivim.gr
www.inedivim.gr
www.promitheus.gr
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σε κρίσιμες γενικές εργασιακές δεξιότητες, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, Για τον λόγο αυτό 
υλοποιούνται οι ακόλουθες ομάδες δράσεων:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών 
συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
• Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών.
• Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού και συμβάλλουν 
στην αυτοβελτίωση.
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 133 200.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79132000 Υπηρεσίες πιστοποίησης
79414000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Κωδικός NUTS: EL41 Βόρειο Αιγαίο
Κωδικός NUTS: EL42 Νότιο Αιγαίο
Κωδικός NUTS: EL43 Κρήτη
Κωδικός NUTS: EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Κωδικός NUTS: EL53 Δυτική Μακεδονία
Κωδικός NUTS: EL54 Ήπειρος
Κωδικός NUTS: EL61 Θεσσαλία
Κωδικός NUTS: EL63 Δυτική Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL62 Ιόνια Νησιά
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα
Κωδικός NUTS: EL65 Πελοπόννησος
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία, 
Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο Κρήτη Αττική, Στερεά Ελλάδα Νότιο Αιγαίο

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Βιωματικών 
εργαστηρίων (coaching) και Πιστοποίησης σε 5490 ωφελούμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών 
συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). [Ενέργεια 1]
• Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 100 ωρών. 
[Ενέργεια 2]
• Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού και συμβάλλουν 
στην αυτοβελτίωση. [Ενέργεια 3]
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. [Ενέργεια 
4]
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα παραδοτέα:
Π.1.1.1 έως Π.1.1.5 (Αρχικές Αναφορές Υλοποίησης Προγραμμάτων Διάγνωσης Αναγκών, Συμβουλευτικής και 
Κατάρτισης) για την αντίστοιχη κατηγορία Περιφερειών:
• Το υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του 15% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων συνεδριών 
συμβουλευτικής.
• Το υλικό που τεκμηριώνει την προετοιμασία έναρξης της κατάρτισης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15% του 
συνόλου των ωφελούμενων.
Το πλήθος αυτό μπορεί να σχηματίζεται αθροιστικά από τις πέντε κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
υλοποιείται το έργο.
Π.1.2.1 έως Π.1.2.5 (Ενδιάμεσες Αναφορές Υλοποίησης Προγραμμάτων Διάγνωσης Αναγκών, Συμβουλευτικής 
και Κατάρτισης) για την αντίστοιχη κατηγορία Περιφερειών:
• Το υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση το 35% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων συνεδριών 
συμβουλευτικής – πλέον αυτών που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη φάση (Παραδοτέα Π.1.1.1-Π.1.1.5).
• Το υλικό που τεκμηριώνει την προετοιμασία έναρξης κατάρτισης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του συνόλου 
των ωφελούμενων – πλέον αυτών που είχαν έναρξη στην προηγούμενη φάση (Παραδοτέα Π.1.1.1-Π.1.1.5).
• Το υλικό που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση υλοποίησης της κατάρτισης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% του 
συνόλου των ωφελούμενων.
Το πλήθος αυτό μπορεί να σχηματίζεται αθροιστικά από τις πέντε κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
υλοποιείται το έργο.
Π.2.1.1 έως Π.2.1.5 (Αρχικές Αναφορές Πεπραγμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)), για την αντίστοιχη 
κατηγορία Περιφερειών:
• Το υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του 50% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων βιωματικών 
εργαστηρίων.
Π.3.1.1 έως Π.3.1.5 (Αρχικές Αναφορές Αποτελεσμάτων Πιστοποίησης), για την αντίστοιχη κατηγορία 
Περιφερειών:
• Το υλικό τεκμηρίωσης της υλοποίησης και τα αποτελέσματα της πιστοποίησης του 40% του συνολικού αριθμού 
των ωφελουμένων.
Π.1.3.1 έως Π.1.3.5 (Τελικές Αναφορές Υλοποίησης Προγραμμάτων Διάγνωσης Αναγκών, Συμβουλευτικής και 
Κατάρτισης), για την αντίστοιχη κατηγορία Περιφερειών:
• Το υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του τελευταίου 50% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων 
συνεδριών συμβουλευτικής – πλέον αυτών που υλοποιήθηκαν στις δύο προηγούμενες φάσεις (Παραδοτέα 
Π.1.1.1-Π.1.1.5 και Π.1.2.1-Π.1.2.5).
• Το υλικό που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της υλοποίησης της κατάρτισης που αντιστοιχεί στο 50% 
του συνολικού αριθμού των ωφελουμένων - πλέον αυτών που ολοκληρώθηκαν στην προηγούμενη φάση 
(Παραδοτέα Π.1.1.1-Π.1.1.5 και Π.1.2.1-Π.1.2.5).



ΑΔΑ: ΨΑ6Α46ΨΖΣΠ-ΘΗ4



4 / 6

Π.2.2.1 έως Π.2.1.5 (Τελικές Αναφορές Πεπραγμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)) για την αντίστοιχη 
κατηγορία Περιφερειών:
• Το υλικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του υπολοίπου 50% του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων 
βιωματικών εργαστηρίων – πλέον αυτών που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη φάση (Παραδοτέα Π.2.1.1-
Π.2.5.1).
Π.3.2.1 έως Π.3.2.5 (Τελικές Αναφορές Αποτελεσμάτων Πιστοποίησης) περιλαμβάνουν τα εξής, για την 
αντίστοιχη κατηγορία Περιφερειών:
• Το υλικό τεκμηρίωσης της υλοποίησης και τα αποτελέσματα της πιστοποίησης του υπολοίπου 60% του 
συνολικού αριθμού των ωφελουμένων - πλέον αυτών που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη φάση (Παραδοτέα 
Π.3.1.1-Π.3.5.1).
Το πλήθος αυτό μπορεί να σχηματίζεται αθροιστικά από τις πέντε κατηγορίες περιφερειών στις οποίες 
υλοποιείται το έργο.

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
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 133 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία 
εμπρόθεσμης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

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:
«Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό 
τομέα της Οικονομίας» MIS 5063845

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:
όπως αναφέρεται στα σημεία 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεύχους 
Διακήρυξης

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
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III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
όπως αναφέρεται στο σημείο 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στην Ενοτητα 4,5 και 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.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/04/2021
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: 15/04/2021
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

www.promitheus.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procuremenmt.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://aepp-procuremenmt.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών αναφέρονται αναλυτικά στο Αρθρο 3 , 
Παραγραφο 3.4 - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία (σελ 42-44 ) της Διακήρυξης

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας & 
Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. διεύθυνση: Αχαρνών 417
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314690
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.inedivim.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/03/2021
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