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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & κΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tm-promitheion@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314575
Φαξ:  +30 2131314576
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.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
Άλλο είδος: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)
Αριθμός αναφοράς: 621/25/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80000000 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις δράσεις που εμπίπτουν στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών οδηγών 
σύμφωνα με τη θεματική ή/και πειραματική εξειδίκευση του ΙΕΚ και περιλαμβάνει την δημιουργία 15 
διαφορετικών θεματικών / πειραματικών εκπαιδευτικών οδηγών (ανά δομή) και εκπαιδευτικό υλικό καθώς 
και την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα σπουδών για τη λειτουργία των 
θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ.Για το σύνολο των ενεργειών κατάρτισης και επιμόρφωσης, θα αξιοποιηθούν 
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σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες εξ‘ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και ενεργητικές 
παιδαγωγικές τεχνικές κατάλληλες για ενηλίκους, όπως μελέτες περίπτωσης (case studies), παιχνίδια ρόλων ή 
προσομοιώσεων πραγματικών περιστάσεων,εκπόνηση εργασιών (project-based learning), ομαδοσυνεργατική 
μάθηση κ.ά., με σκοπό την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων, που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικές 
συνθήκες στις τάξεις των ΕΠΑΛ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (24) μήνες με εκτιμώμενη αξία 7.105.200,00€

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 730 000.00 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: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Το έργο προβλέπει τον σχεδιασμό και την δημιουργία 5 Θεματικών και 10 Πειραματικών ΙΕΚ σε όλη τη Χώρα. 
Τα Πειραματικά ΙΕΚ θα αποτελούν μονάδες οι οποίες θα στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού 
και της πιλοτικής εφαρμογής καινοτομιών στο σύστημα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και θα 
συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή μεθόδων κατάρτισης, ώστε να καλλιεργηθούν 
και να διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Θεματικά ΙΕΚ, τα οποία θα στοχεύουν στην υποστήριξη μίας ολιστικής 
εφαρμογής και λειτουργίας ειδικοτήτων, που αντιστοιχούν σε στοχευμένους αναπτυξιακούς τομείς της οικονομίας 
(ενέργεια, υγεία, πρωτογενής τομέας παραγωγής, τουρισμός και ΕΤΜΜ) και σε ευρύτερες ανάγκες του 
κοινωνικού συνόλου, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων λειτουργίας και εφαρμογής καλών πρακτικών. 
Το έργο περιλαμβάνει επίσης ανακαίνιση των κτιρίων, προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω 3 βασικών δράσεων ως ακολούθως:
1. “Κτιριακές Παρεμβάσεις” - Ανακαίνιση, αναβάθμιση κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων, προμήθεια για 
κτιριακό εξοπλισμό,
2. “Προμήθεια εξοπλισμού κι υπηρεσιών” - Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, δημιουργία εξοπλισμένων 
διεπιστημονικών δωματίων
3. “Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαίδευση” - Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών σύμφωνα με τη θεματική εξειδίκευση 
του ΙΕΚ. Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα σπουδών για τη λειτουργία του 
θεματικού και πειραματικού IEK
Η δράση συνδέεται με το έργο με τίτλο «SUB.1 Ίδρυση και Ενίσχυση Θεματικών και Πειραματικών ΙΕΚ 
(Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) / Establishment of Thematic IEK and Experimental IEK» (κωδικός 
ΟΠΣ ΤΑ 5158523) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει την εκπόνηση εκπαιδευτικών 
οδηγών σύμφωνα με τη θεματική ή/και πειραματική εξειδίκευση του ΙΕΚ και συγλκεκριμένα την δημιουργία 5 
διαφορετικών θεματικών / πειραματικών εκπαιδευτικών οδηγών (ανά δομή) και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 
(ανά δομή) καθώς και την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα σπουδών για τη 
λειτουργία των θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ. Η εκπαίδευσης χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι 
περιλαμβάνει την υλοποίηση κατά μέσο όρο 3600 Α/Ω εκπαίδευσης 40 εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα 
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σπουδών (40 εκπαιδευόμενοι x 90 ώρες) και το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει ενέργειες η επιμόρφωσής τους 
στο εξωτερικό.
Α - Ανάπτυξη εκπαιδευτικών Οδηγών
Α1 – Εκπαιδευτικοί Οδηγοί – Οδηγοί Σπουδών
Α2 - Συμβατικό (εκτυπώσιμο) ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
Α3 - Διαδραστικό Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
Β - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στα νέα προγράμματα Σπουδών για τη λειτουργία των Θεματικών και 
Πειραματικών ΙΕΚ
Β1 - Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει την υλοποίηση κατά μέσο όρο 3600 Α/Ω εκπαίδευσης σε 40 εκπαιδευτές 
στα νέα προγράμματα σπουδών για 90 ώρες (ανά ΙΕΚ).
Β2 - Το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει ενέργειες επιμόρφωσής των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.

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: 5 730 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την επόμενη της υπογραφή της και την 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ και το αργότερο έως 31/12/2025. H διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί 
σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης ένταξης των έργων στο ΤΑΑ ή και παράτασης του ΕΣΑΑ. Σε κάθε 
περίπτωση η τροποποίηση της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της σύμφωνη

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:
Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 7 στο πλαίσιο του Έργου « Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και 
πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης » με Κωδικό ΟΠΣ 5158523η οποία έχει ενταχθεί 
στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 67807ΕΞ2022/18.05.2022 ΑΔΑ 
(6B28H-TY8).

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 της σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 



ΑΔΑ: 66ΛΡ46ΨΖΣΠ-00Ψ



4 / 5

που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016

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.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 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 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: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/08/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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: 01/09/2022
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Όπως περιγράφεται στο εδάφιο 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών της διακήρυξης

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

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 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: vairaktaris.m@inedivim.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131314674
Φαξ:  +30 2131314576
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.inedivim.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/07/2022
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