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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τo Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για
την επιλογή αναδόχου του έργου: «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων/
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδ. ΟΠΣ 5002418, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Εμμ. Μπενάκη 71 Α,
10681 Αθήνα, Κωδικός NUTS GR30 – Πληροφορίες Μαρία Τσουκαλά, Τηλέφωνο: 2103327760, Τηλεομοιοτυπία: 210-3304452, Ηλεκτρονική δ/νση: marytsouk@inegsee.gr.
Διεύθυνση διαδικτύου: www.inegsee.gr.
2. Λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.inegsee.gr.
3. Κωδικός αριθμός αναφοράς CPV: 79132000-8: Υπηρεσίες Πιστοποίησης.
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στις δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας.
5. Κατηγορία, περιγραφή υπηρεσιών: Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων/
δεξιοτήτων των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδ. ΟΠΣ 5002418.
6. Προϋπολογισμός έργου: Διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ
(277.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (223.870,97 χωρίς Φ.Π.Α.).
7. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Διάρκεια έργου: Δεκατέσσερις μήνες και είκοσι ημέρες (14,63 μήνες) από την
υπογραφή της σύμβασης, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ ο χρόνος υλοποίησης
των Υποέργων που αφορούν στη σύμβαση.
9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με Α/Α συστήματος 67372 έχουν όσοι
διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις
τους και Κοινοπραξίες ή συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα πρέπει να έχουν συναφή προς
το έργο της παρούσας εξειδίκευση και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’ αριθ., 5002418-1 διακήρυξη.
10. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 5002418-1
διακήρυξη.
11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ο οποίος θα
διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
12. Δυνατότητα υποβολής προσφορών ανά τμήμα: Δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς για τμήμα του έργου.
13. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
14. Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31/01/2019 και ώρα
14:00.
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15. Κατάθεση εγγράφων: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα, 106
81.
16. Χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς του συμμετέχοντος: Δώδεκα (12) μήνες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλ. 06/02/2019 και ώρα 11:00.
18. Γλώσσα: Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά
που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
19. Αρμόδιο όργανο για προδικαστικές προσφυγές: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), Λεωφ. Θηβών 196 - 198, 182 33 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο
Κεράνης. Τηλέφωνο: 213 214 1216. Ηλεκτρονική δ/νση: aepp@aepp-procurement.gr.
Διεύθυνση διαδικτύου: www.aepp-procurement.gr. Οι προθεσμίες υποβολής των
προσφυγών αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 5002418-1 διακήρυξη.
20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε.:
20/12/2018.
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