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Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)
Ανοιχτού Διαγωνισμού
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.):
Υπεύθυνος για πληροφορίες
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας
Αρχής:
Είδος Διαγωνιστικής
Διαδικασίας:
Τίτλος Διαγωνισμού:
Συνολικός προϋπολογισμός
έργου σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ:
Κωδικοί του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων CPV (Common
ProcurementVocabulary):

Αντικείμενο Σύμβασης:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ), Φειδίου 1416, Αθήνα, ΤΚ 10678
Τηλ: 2103301814-15, e-mail: info@sate.gr
Σπύρος Μουντρουΐδης, Γενικός Διευθυντής ΣΑΤΕ
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κλαδικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων / Σωματείο μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)»» με κωδ. MIS 5035116»
79.677,42 €

72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες
Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης» της Πράξης
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ» με κωδ. MIS 5035116το οποίο
αφορά στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και συντονισμού του έργου
και ειδικότερα στα ακόλουθα:
• συντονισμός και οργάνωση δράσεων υλοποίησης του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ),
•

παρακολούθηση της προόδου του έργου συμφώνα με το Τεχνικό
Δελτίο της Πράξης,
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Δικαίωμα συμμετοχής:
Κριτήριο ανάθεσης (ή
κατακύρωσης):
Διάρκεια Σύμβασης:
Τίτλος Πράξης στην οποία
εντάσσεται ο Δημόσιος
Διαγωνισμός:
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
Χρηματοδότηση /Φορέας
χρηματοδότησης:
Κωδικός MIS :
Κωδικός ΣΑΕ:
Ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής ηλεκτρονικών
προσφορών:
Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής ηλεκτρονικών
προσφορών:
Ημερομηνία Διενέργειας

•

παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού
της Πράξης καθώς και της επιμέρους απορρόφησης ανά πακέτο
εργασίας, και παραδοτέο,

•

τήρηση αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων της Πράξης σε
σχέση με το φυσικό αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο
(δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα,

•

τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης της
Πράξης,

•

συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχήςγια την
πορεία των εργασιών του έργου,

•

σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων προόδου φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Πράξης,

•

σύνταξη και υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, Δελτίων
Δήλωσης Δαπανών, Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων ΕΚΤ,
Δελτίων Ολοκλήρωσης Πράξης,

•

προετοιμασία τευχών διακήρυξης
προβλέπονται στα πλαίσια της Πράξης,

•

επιλογή των ωφελουμένων για τις δράσεις κατάρτισης και
πιστοποίησης βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και συστήματος
μοριοδότησης,

•

κατανομή των τελικών ωφελουμένων στα εκπαιδευτικά προγράμματα
της Πράξης.

των

διαγωνισμών

που

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που πληρούν τους όρους των Παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
2.2.7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας -τιμής
Δεκαέξι(16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικοί πόροι μέσω του ΠΔΕ

5035116
2019ΣΕ17110001
20/04/2021, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 17:00

06/05/2021, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00
11/05/2021, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 11:00
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Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
(Αποσφράγιση υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά»):
Διάθεση της αναλυτικής
Διακήρυξης του διαγωνισμού
και των συμπληρωματικών
εγγράφων της σύμβασης
Γλώσσα υποβολής
προσφορών και επικοινωνίας:
Πρόσθετα πληροφοριακά
στοιχεία:
Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr
Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.sate.gr/



Ελληνική






Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα οχτώ(8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Εγγύηση Συμμετοχής: 1.593,00 ευρώ
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 5% επί της αξίας της σύμβασης

Ημερομηνία ανάρτησης της
Ημερομηνία ανάρτησης της
Προκήρυξης και της Διακήρυξης
Διακήρυξης στον διαδικτυακό
στον διαδικτυακό τόπο
τόπο www.eprocurement.gov.gr www.eprocurement.gov.gr του
του ΕΣΗΔΗΣ
ΚΗΜΔΗΣ
20/04/2021

20/04/2021

Ημερομηνία ανάρτησης της
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο
του ΠανελλήνιουΣυνδέσμου
Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)
20/04/2021

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος,
στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

