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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

                                                                     Αρ. Απόφ. : 6776/418/17-02-2020 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (NUTS: EL 303), προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διαγωνισμό, στο πλαίσιο του για την επιλογή αναδόχου για τη “ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την 
ωρίμανση επιτάχυνση της υλοποίησης των Πράξεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020’’ εκατόν πενήντα  οκτώ  
χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ (158.502,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 
Αριθ. Διακήρυξης: 621/10/2020. 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να είναι εγγεγραμμένοι στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική 
διαδικασία εγγραφής. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η σύμβαση αφορά το υποέργο Νο 

2 της Πράξης “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.” η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με βάση την Απόφαση 

Ένταξης με αρ. πρωτ. 5103/21.4.2016 της ΕΥΔ  ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει 

κωδικό MIS 5000884. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με 

το κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4314/2014 από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθ. έργου 2016ΣΕ34510038, κωδ. ΣΑΕ/3451).  
Το CPV είναι 79411000 και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού και 
για 18 μήνες.  
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως 24-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
17:00 . 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: ημερομηνία  30-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :  94537 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.inedivim.gr  στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ►  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 09-07-2020 

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                      
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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