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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376831-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
2022/S 132-376831

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ)
Ταχ. διεύθυνση: Κοραή 4
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10564
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Εύα-Μαρίνα Καπνιάρη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emkapniari@epeaek.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103278026
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://empedu.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
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η 
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ενός από τα 7 τομεακά ΕΠ.

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ως προς τη διεξαγωγή των Αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης, 
που αναφέρονται στο Παρ. Ι της διακήρυξης. Σκοπός των Αξιολογήσεων είναι να παρέχουν στους αρμόδιους 
φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπή Παρακολούθησης, ΕΥΔ, Υπηρεσίες της ΕΑΣ, Υπουργεία, κ.α.) τις 
κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την καταλληλότητα 
των παρεμβάσεων και του τρόπου διαχείρισης και υλοποίησής τους, την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που 
είχαν τεθεί, την αποδοτικότητα τους, με στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας τόσο για το 
βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι. Οι αξιολογήσεις θα αποτελέσουν σημαντική 
πηγή πληροφοριών και στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να 
διαμορφώσουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις της ΠΠ 2021-2027.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 265 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 6
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 6

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Μελέτη αξιολόγησης των παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και των λοιπών δράσεων της 
ΕΠ 9.5» (κωδ.12)
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του αλλά και σε 
όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αφορά στην αξιολόγηση των πράξεων του συνόλου της ΕΠ 9.5, ως προς την προώθηση της κοινωνικής 
οικονομίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με προτάσεις βελτίωσης σχεδιασμού και προώθησης των 
δράσεων.
Η ΕΠ 9.5, έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην απασχόληση. Αναμένεται να αξιολογηθούν ως προς την πορεία υλοποίησής τους όλες οι δράσεις που 
εντάσσονται στην ΕΠ 9.5 ώστε να προκύψουν συμπεράσματα για το σύνολο της πορείας υλοποίησης των 
δράσεων υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο της μελέτης θα αξιολογηθεί και η πορεία 
δημιουργίας Μηχανισμών Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας.

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: 20 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 7
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
μέχρι το 50% αυτής και έως τις 31/08/2023 το αργότερο, 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

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 περιλαμβάνεται στο υποέργο με αα 22 της Πράξης με κωδ. MIS 5000561 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 3995/28-03-2016 απόφαση ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2016ΣΕ31910000).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αξιολόγηση των Δράσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων» (κωδ.13) α) Νέο Σχολείο (ΕΠ 10.1) 
β)Προγράμματα Μαθητείας (ΕΠ 10.4) γ) Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (ΕΠ 10.3)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του αλλά και σε 
όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Το αντικείμενο της αξιολόγησης ανά δράση και Επενδυτική Προτεραιότητα, έχει ως εξής:
α) Νέο Σχολείο (ΕΠ 10.1): Αφορά στην εκ των υστέρων αξιολόγηση για τις Πράξεις που υλοποιήθηκαν την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και στην ετήσια αξιολόγηση για τα έτη 2016, 2017 και 2018 της υλοποίησης 
των Πράξεων σχετικά με το Νέο Σχολείο σε επίπεδο Αποτελεσματικότητας, Αποδοτικότητας και Επιπτώσεων.
β) Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (ΕΠ 10.3): Αφορά στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων με στόχο την 
αύξηση της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), 
με πιστοποίηση προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
γ) Προγράμματα Μαθητείας (ΕΠ 10.4): Αφορά στην αξιολόγηση των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αύξηση 
των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας.
α) Νέο Σχολείο (ΕΠ 10.1)
Η πρωτοβουλία «Νέο Σχολείο - Σχολείο του 21ου αιώνα» αφορά σε δράσεις σχετικά με την εφαρμογή του 
Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), σε περισσότερα δημοτικά σχολεία, καθώς και 
την ένταξη παιδιών από ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία.
β) Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης (ΕΠ 10.3)
Περιλαμβάνονται δράσεις σχετικά με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Δήμοι και 
περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
γ) Προγράμματα Μαθητείας (ΕΠ 10.4)
Περιλαμβάνονται δράσεις σχετικά με τον ανασχεδιασμό των Προγραμμάτων Μαθητείας, την εκπόνηση/
αναβάθμιση Προγραμμάτων σε όλες τις ειδικότητες των ΣΕΚ και των ΙΕΚ, και την ανάπτυξη και εφαρμογή 
προγραμμάτων Μαθητείας στους αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΣΕΚ κλπ.

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: 70 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/08/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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 περιλαμβάνεται στο υποέργο με αα 22 της Πράξης με κωδ. MIS 5000561 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 3995/28-03-2016 απόφαση ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2016ΣΕ31910000).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8.1 (κωδ.14) α)Προγράμματα 
Απασχόλησης β)των δράσεων κατάρτισης και γ) της εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Αριθμός τμήματος: 3
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του αλλά και σε 
όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η αξιολόγηση στοχεύει στην αποτίμηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν σχετικά με τη 
λήψη άμεσων, βραχυπρόθεσμων μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης για το 
σύνολο του εργατικού δυναμικού, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές ομάδες με 
μεγάλα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες, άνεργοι 30-44 ετών).
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην ΕΠ 8.1 αφορούν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
στον ιδιωτικό τομέα, την απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής, την προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, τα προγράμματα 
κατάρτισης ανέργων ναυτικών με την παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης, την κατάρτιση και πιστοποίηση 
ανέργων, την ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της 
ανεργίας καθώς και την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα).

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: 70 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/08/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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 περιλαμβάνεται στο υποέργο με αα 22 της Πράξης με κωδ. MIS 5000561 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 3995/28-03-2016 απόφαση ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2016ΣΕ31910000).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αξιολόγηση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου του ΕΠ 2014-2020 (κωδ.15)
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του αλλά και σε 
όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η αξιολόγηση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδίου του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ από την έναρξή του έως και το 
τέλος του ΕΠ, ήτοι το 2023.
Η αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους επικοινωνιακούς 
στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020, λαμβάνοντας 
υπόψη τα κύρια αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί καθώς και την αξιολόγηση των επικοινωνιακών 
δράσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

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: 25 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 10/07/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
μέχρι το 50% αυτής και έως τις 30/08/2023 το αργότερο, 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.

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 περιλαμβάνεται στο υποέργο με αα 22 της Πράξης με κωδ. MIS 5000561 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 3995/28-03-2016 απόφαση ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2016ΣΕ31910000).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Μέτρηση δεικτών αποτελεσμάτων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (κωδ.16)
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του αλλά και σε 
όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η μέτρηση των δεικτών αποτελεσμάτων (ΕΚΤ και ΠΑΝ) του ΕΠ, στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1304/2013 
(αρ.19, παρ.6) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η ΕΕ.
Η μέτρηση των δεικτών αποτελεσμάτων του ΕΠ:
- CR07 – Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης οι οποίοι 
ολοκληρώνουν την παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ (ετησίως)
- CR10 – Συμμετέχοντες σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση, σε προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 
επαγγελματικό προσόν, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους 
(ετησίως)
- 11514– Ποσοστό εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν και χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές πρακτικές στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (2 φορές)
- Τ4905 – Ποσοστό ωφελούμενων φοιτητών που ολοκληρώνουν έγκαιρα τον κύκλο σπουδών του τομέα 
Παιδείας (1 φορά)
- Τ4906– Ποσοστό ωφελούμενων που απασχολούνται ως ερευνητές ή σε πεδίο σχετικό με την έρευνά τους 1 
χρόνο μετά τη λήξη της παρέμβασης (1 φορά)

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: 40 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/08/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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 περιλαμβάνεται στο υποέργο με αα 22 της Πράξης με κωδ. MIS 5000561 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 3995/28-03-2016 απόφαση ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2016ΣΕ31910000).

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων ΕΠ (οριζόντια) (κωδ.17)
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του αλλά και σε 
όποιον άλλο χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 έχει ως στόχο:
- τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμματισμού μέσω του σωστού σχεδιασμού / μηχανισμού αξιολογήσεων
- την παροχή πληροφορίας στους διαχειριστές και λήπτες αποφάσεων που βασίζεται στις αξιολογήσεις.
Στοχεύει στην συνθετική καταγραφή και κριτική αποτίμηση του συνόλου των αξιολογήσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
2014-2020.

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: 40 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 30/08/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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 περιλαμβάνεται στο υποέργο με αα 22 της Πράξης με κωδ. MIS 5000561 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 3995/28-03-2016 απόφαση ένταξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. 
ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2016ΣΕ31910000).

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 ή εμπορικά 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 
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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 του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα 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 [ισχύει, 
κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς].
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν μέσο όρο γενικού κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) 
οικονομικών χρήσεων (2019, 2020, 2021) τουλάχιστον με το 50% του προϋπολογισμού του/των τμήματος/των 
για τα οποίο υποβάλλουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
(3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος γενικού κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 50% του προϋπολογισμού του/των τμήματος/των 
για τα οποίο υποβάλλουν προσφορά, χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να 
πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. Σημειώνεται ότι θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των ισολογισμών 
κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε μέλους της ένωσης, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής 
σε αυτή.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται, να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, ήτοι κατά 
τα έτη 2019, 2020 και 2021, τουλάχιστον μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου, είτε 
αξιολόγησης είτε μελέτης του ειδικού αντικειμένου του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλουν 
προσφορά.
Το παραπάνω ισχύει είτε πρόκειται για συμμετοχή σε ένα τμήμα ή σε περισσότερα, δηλαδή απαιτείται μια (1) 
σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως ορίζονται στα έγγραφα 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)

12/07/2022 S132
https://ted.europa.eu/TED

9 / 11

ΑΔΑ: 9ΒΥΠ46ΜΤΛΡ-Ξ0Ζ





EE/S S132
12/07/2022
376831-2022-EL

10 / 11

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: 23/08/2022
Τοπική ώρα: 23:59

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: 29/08/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 
4412/201.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 
Παρασκευή, 26/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

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: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
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 .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Βλέπε άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Ταχ. διεύθυνση: Κοραή 4
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 10564
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emkapniari@epeaek.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103278026
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://empedu.gov.gr/

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