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ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ      Ακινα, 07 / 11/2019 
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.)    Αρ. Πρωτ.: 316  
Δ/νςθ : ΧΡΗΣΟΤ ΛΑΔΑ 5-7 
Σαχ. Κώδικασ : 10561 Ακινα 
Πλθροφορίεσ: ΣΟΪΜΕΝΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ 
Σθλζφωνο : 2108838203 
Email : info@osetee.gr 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ τθσ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) 

Προκθρφςςει ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο: 
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνώςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» 

 τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ με MIS 5003077, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 
  
1. Ανακζτουςα Αρχι: ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

(Ο..Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Διεφκυνςθ: ΧΡΘΣΟΤ ΛΑΔΑ 5-7, 10561 Ακινα 
Σθλζφωνο: 2108838203 

2.     Σίτλοσ: «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων εργαηομζνων ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ» 
3. Τπθρεςίεσ - εκτιμώμενθ αξία: Παροχι υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 850.000€ 

χωρίσ ΦΠΑ.CPV80000000-Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ και ςυμπλθρωματικοφ CPV 79132000 -
Τπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ.  

4. Θ προκιρυξθ αφορά Δθμόςια φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν. 
5. Περιγραφι – αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ δράςεων Κατάρτιςθσ 

και Πιςτοποίθςθσ για 1.250 εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ τομζα (ανεξαρτιτωσ τομζα ι κλάδου τθσ οικονομίασ, 
ςτον οποίο απαςχολοφνται) ςε επιλεγμζνα αντικείμενα. 

6. Κατανομι ςε τμιματα: ΟΧΙ 
7. υνολικόσ προχπολογιςμόσ: 850.000€ χωρίσ Φ.Π.Α. 
8. Διάρκεια ςφμβαςθσ: Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για 12 Μινεσ   
9. Απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ: Θ προςφορά πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από 

Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςε ευρϊ (€), το φψοσ τθσ οποίασ πρζπει να ανζρχεται ςτο 2% 
του προχπολογιςμοφ,  ιτοι 17.000,00 €. 

10. Βαςικοί όροι χρθματοδότθςθσ: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ, Κωδ. ΑΕ 1341 Θ παροφςα ςφμβαςθ 
χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικμου ζργου 
2017Ε13410004) με ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018  του Φορζα. Θ 
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από 
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ  

11. Διάκεςθ εγγράφων –ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: Ο..Ε.Σ.Ε.Ε., ΧΡΘΣΟΤ ΛΑΔΑ 5-7, 10561 Ακινα και ςτο 
τθλζφωνο 2108838203 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Επίςθσ το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ 
κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ: https://www.osetee.gr/ όπου 
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παρζχεται ελεφκερθ, άμεςθ και πλιρθσ πρόςβαςθ κακϊσ και ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. και ςτο Ε..Θ.ΔΘ.. 
(www.promitheus.gov.gr ) 

12. Χρόνοσ, τόποσ και γλώςςα υποβολισ των προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά ςτθ 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. Θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  
Δευτζρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. .Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν:  Δευτζρα 
16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. . 

13. Γλώςςα ςφνταξθσ των προςφορών είναι θ Ελλθνικι. 
14.  Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών: 12 Μινεσ 
15. Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων 

που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 
16. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ 
17. Ενςτάςεισ – προδικαςτικζσ προςφυγζσ:  Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ 

εκδίδονται ι ςυντελοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο πλαίςιο  διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ διζπονται από 
τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ)»  

18. Όλεσ οι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και οι χϊροι παράδοςθσ περιλαμβάνονται ςτθν διακιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ.  

19. Θμερομθνία αποςτολισ ςτθν υπθρεςία επίςθμων εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 07/11/2019 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ τθσ Ο..Ε.Σ.Ε.Ε. 
 
 
 
 
 

Ανδρζασ τοϊμενίδθσ 
 

 
 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANDREAS STOIMENIDIS
Ημερομηνία: 2019.11.07 12:53:45 EET
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