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Αθήνα, 18/05 / 2021 
Αρ. Πρωτ.: 145 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος (Ο.Β.Ρ.Ε.) 
 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση1.273 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος (Ο.Β.Ρ.Ε.) 
 Διεύθυνση: Κρεούσης 9, Αθήνα 118 54 
 Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών/Kentrikos Tomeas Athinon 
 Τηλέφωνο: +30 210 3355401 
 E mail: ovre1.pros@gmail.com 
 Site: https://xn--nxag2aj.gr/ 
 
   Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ρ.Ε.) (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή). 

Η ΟΒΡΕ είναι δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση βιοτεχνών ρεκτιφιέ (Ομοσπονδία) με έδρα την Αθήνα. 
Διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού της, τις διατάξεις του Ν. 1721/87 και τις τροποποιήσεις που 
επήλθαν σε αυτόν, στον Ν. 2081/92 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σκοποί της 
οργάνωσης αυτής είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών συμφερόντων των 
μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. 

2. Τίτλος: ««Κατάρτιση και Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον» 

3. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης 
αξίας  865.640,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).  

 CPV 80530000-9 Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και συμπληρωματικού CPV 79132000-8 Υπηρεσίες 
Πιστοποίησης 

4. Κωδικοί NUTS κύριου τόπου παράδοσης προμηθειών/εκτέλεσης υπηρεσιών/ εκτέλεσης έργων: 
EL3 Αττική/Attiki 
EL4 Νησιά Αιγαίου, Κρήτη/Nisia Aiagaiou, Kriti 
EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη/Anatoliki Makedonia, Thraki 
EL52 Κεντρική Μακεδονία/ Kentriki Makedonia 
EL53 Δυτική Μαεκεδονία/Dytiki Makedonia 
EL 54 Ήπειρος/Ipeiros 
EL61 Θεσσαλία/ Thessalia 
EL62 Ιόνια Νησιά/ Ionia Nisia 
EL63 Δυτική Ελλάδα/ Dytiki Ellada 
EL64 Στερεά Ελλάδα/ Sterea Ellada 
EL65 Πελοπόννησος/ Peloponnisos 
5. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

21PROC008623364 2021-05-18



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και 
πιστοποίησης εργαζομένων προερχόμενων και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, για την απόκτηση νέων 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της απασχολησιμότητας τους  
τους, στην ενίσχυση της  προοπτικής βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους καθώς και  στην αύξηση της 
επαγγελματικής τους κινητικότητας με στόχο την εξασφάλιση ευνοϊκότερων εργασιακών όρων και την ταχύτερη 
προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πράξης, σχεδιάζεται η υλοποίηση των ακόλουθων δύο (2) προγραμμάτων 
κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών έκαστο. Αναλυτικά: 
Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου 
Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) Κινητήρων και Εξαρτημάτων αυτών 
 

6. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων σε όλες τις 
Περιφέρειες της Ελλάδας, για την απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων που θα 
ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της 
απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων 
εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται σε δώδεδκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης 

7. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
8. Συνολικός  προϋπολογισμός: 865.640,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  συνολικός προϋπολογισμός 
9. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 Μήνες 
10. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Παράρτημα VII Σχέδιο Σύμβασης 
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται σε 
17.312,80 €. 

12. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Αναδόχου 
Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2.2.4 «Καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», 2.2.6 «Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα», 2.2.7 «Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας» της Διακήρυξης. 

13. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ. 1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910074). Η σύμβαση εντάσσεται και 
αποτελεί Υποέργα της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού 
τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον » με Κωδικό 
ΟΠΣ 5035202, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
1982/397/Α3/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1Μ46ΜΤΛΡ-ΕΗ8) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

14. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος (Ο.Β.Ρ.Ε.) και συγκεκριμένα στη 
διεύθυνση: https://xn--nxag2aj.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ) 

15. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

16. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:18/05/2021 και ώρα 18:30 μ.μ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/06/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 
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17. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
18. Χρόνος ισχύος των προσφορών:  δώδεκα (12) μήνες 
19. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
20. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
21. 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)» 

22. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

23. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 18/05/2021 
 

 
Για την Ομοσπονδία 

Ο Προέδρος    Ο Γ. Γραμματέας 
 

 

 

 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
ATHANASIOS TSIREPAS
Ημερομηνία: 2021.05.18
16:19:07 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS GEORGIOPOULOS
Ημερομηνία: 2021.05.18 16:19:41
EEST
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