
 

 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)  
Ανοιχτού Διαγωνισμού 

  

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ψαρρών 2, 
Μεταξουργείο, Αθήνα, ΤΚ 104 37, Τηλ: 2105239001, e-mail: 
info@oiye.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες Παναγιώτης Κυριακούλιας, Υπεύθυνος Πράξης 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:  
 

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. 

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: 
Δευτεροβάθμια Ομοσπονδία εκπροσώπησης εργαζομένων / Νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Είδος Διαγωνιστικής Διαδικασίας: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

Τίτλος Διαγωνισμού: 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και Διαχείρισης της 
Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ)» με κωδ. MIS 5035230 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 
σε ευρώ: 

79.677,42€ χωρίς ΦΠΑ (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: 98.800,00€, ΦΠΑ: 19.122,58€). 

Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV 
(Common Procurement Vocabulary): 

72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 
έργων 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση 
του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Συντονισμού και 
Διαχείρισης της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)» με κωδ. MIS 
5035230» το οποίο συνίσταται  στην παροχή υποστηρικτικών, 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς το Δικαιούχο, 
ως Τεχνικός Σύμβουλος, αναφορικά με τις παρακάτω δράσεις  
διαχείρισης και συντονισμού του έργου και ειδικότερα:  

• Τον συντονισμό και την οργάνωση των επιμέρους εργασιών 
υλοποίησης της Πράξης από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) 

• την παρακολούθηση της προόδου του έργου συμφώνα με 
το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, 

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





 

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

• την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου 
παρακολούθησης της Πράξης, 

• την συνεχή και πλήρη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής 
για την πορεία των εργασιών του έργου, 

• την προετοιμασία εκθέσεων προόδου φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της Πράξης,  

• την προετοιμασία των  Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, 
Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Απογραφικών Δελτίων 
Συμμετεχόντων ΕΚΤ, Δελτίων Ολοκλήρωσης Πράξης κλπ., 

• την προετοιμασία τευχών διακήρυξης των διαγωνισμών και 
των προσκλήσεων που προβλέπονται στα πλαίσια της 
Πράξης, 

• την υποστήριξη στην επιλογή των ωφελουμένων για τις 
δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης βάσει συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας και συστήματος μοριοδότησης, 

• την πρόταση κατανομής των τελικών ωφελουμένων στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της Πράξης 

Δικαίωμα συμμετοχής:  
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. 

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης): 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής 

Διάρκεια Σύμβασης:  Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Τίτλος Πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός: 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ) 

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

Χρηματοδότηση /Φορέας 
χρηματοδότησης: 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικοί πόροι μέσω του ΠΔΕ 

Κωδικός MIS : 5035230 

Κωδικός ΣΑΕ: 2019ΣΕ13410003 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

20/04/2022 και ώρα 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

06/05/2022 και ώρα 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά»):  

10/05/2022 και ώρα 11:00 

Διάθεση της αναλυτικής Διακήρυξης 
του διαγωνισμού και των 
συμπληρωματικών εγγράφων της 
σύμβασης 

• Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
www.eprocurement.gov.gr (A/A ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 159459) 

• Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  https://oiye.gr/  

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://oiye.gr/




 

Γλώσσα υποβολής προσφορών και 
επικοινωνίας:  

Ελληνική 

Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: 

• 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. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
• Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α που αντιστοιχεί σε 1.593,54€. 

• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της αξίας της σύμβασης 

Ενστάσεις – προδικαστικές 
προσφυγές 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο 
πλαίσιο  διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»   

 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 

τόπο www.eprocurement.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης 
και της Διακήρυξης στον διαδικτυακό 
τόπο www.eprocurement.gov.gr  του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 

της Αναθέτουσας Αρχής  
https://oiye.gr/ 

20/04/2022 20/04/2022 20/04/2022 

 

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. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
https://oiye.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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