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Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)
Διεθνούς 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
Procurement Vocabulary):

Αντικείμενο Σύμβασης:

Δικαίωμα συμμετοχής:
Κριτήριο ανάθεσης (ή κατακύρωσης):
Διάρκεια Σύμβασης:
Τίτλος Πράξης στην οποία εντάσσεται
ο Δημόσιος Διαγωνισμός:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ, Σταδίου 24, ΤΚ 105 64,
Αθήνα,
τηλ: 210-3312535-6, φαξ: 210-3230636, e-mail:
info@hhf.gr
Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος ΔΣ
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.
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση Ομοσπονδία
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»
577.080,00€
80521000-2 (Υπηρεσίες προγραμμάτων κατάρτισης)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων
αναβάθμισης προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής
εμπειρίας 360 μακροχρόνια ανέργων σε ειδικότητες του τουρισμού
μέσω υλοποίησης δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και
Πιστοποίησης.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας, θα υλοποιηθούν οι κάτωθι
ενέργειες για σύνολο 360 ανέργων, κάτω των 25 ετών και άνω των
50 ετών, που διαβιούν στην περιοχή της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης:
o Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων (ατομικές & ομαδικές
συνεδρίες)
o Προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυσης των γνώσεων των
ωφελουμένων, 370 ωρών (αντικείμενα: Οροφοκόμος & Υπάλληλος
Επισιτιστικού Τομέα σε Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
o Πιστοποίηση προσόντων των ωφελουμένων.
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
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
«Αναβάθμιση προσόντων για μακροχρόνια ανέργους της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ειδικότητες του
ξενοδοχειακού κλάδου»
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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
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
(Αποσφράγιση υποφακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά»):

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας
2014-2020
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικοί
πόροι μέσω του ΠΔΕ
5032859
2019ΕΠ00810065
25/05/2020, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 10:00
25/06/2020, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00 πμ

25/06/2020, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00 πμ
•

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

•
•

Γλώσσα υποβολής προσφορών και
επικοινωνίας:
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία:

Ελληνική
•
•

•
Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Ημερομηνία
αποστολής της
Προκήρυξης στον
διαδικτυακό τόπο
https://ted.europa.eu
του Συμπληρώματος
στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ
14/05/2020

Από την ιστοσελίδα του Συμπληρώματος στην Επίσημη
Εφημερίδα
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2298292020:TEXT:EL:HTML
Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
www.eprocurement.gov.gr
Από την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων
www.hhf.gr

•
•

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Εγγύηση Συμμετοχής: 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
(χωρίς ΦΠΑ)
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 5% επί της αξίας της σύμβασης
Εγγύηση προκαταβολής

Ημερομηνία ανάρτησης της Ημερομηνία ανάρτησης
Ημερομηνία ανάρτησης της
Προκήρυξης και της
της Διακήρυξης στον
Διακήρυξης στον
Διακήρυξης στον
διαδικτυακό τόπο της
διαδικτυακό τόπο
διαδικτυακό τόπο
Πανελλήνιας Ένωσης
www.eprocurement.gov.gr
www.eprocurement.gov.gr
Ξενοδόχων
του ΕΣΗΔΗΣ
του ΚΗΜΔΗΣ
www.hhf.gr
20/05/2020

20/05/2020

20/05/2020

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.

