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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1 / 2018 / ΣΒΒΕ 
 

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανίων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με βάση το περιεχόμενο 
του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΠΑΚΕΤΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 1/ 2018/ ΣΒΒΕ 

 

Προϋπολογισμός: 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων. Κωδικός ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00810001 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση τριών εκπαιδευτικών πακέτων και αντίστοιχων εγχειρίδιων με τίτλους: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», « ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ», «ΕΚΠΟ-

ΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΜΜΕ». 

 

Περιγραφή:  

Τα τρία εκπαιδευτικά πακέτα θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους ωφελού-

μενους του συνολικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ως προς το 

περιεχόμενο τους θα παρουσιάζουν αναλυτικά τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες, θα είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνι-

κές εκπαίδευσης ενηλίκων, θα περιέχουν case studies και άλλες πρακτικές εφαρμογές, θα παραπέμπουν σε αντίστοιχη βιβλιο-

γραφία και θα περιέχουν οδηγούς για την υποστήριξη των πιθανών εξετάσεων πιστοποίησης. 

Αντίστοιχα τα τρία εγχειρίδια με τους ίδιους τίτλους, θα είναι τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν από τους μέντορες προς τους 

ωφελούμενους, στα πλαίσια της εξειδικευμένης συμβουλευτικής του συνολικού έργου. 

Τα εγχειρίδια επί της ουσίας θα είναι ένας ολοκληρωμένος οδηγός – εργαλεία για την εισαγωγή σε ΜΜΕ των αντίστοιχων διαδι-

κασιών που θα τις βοηθήσουν στους τομείς της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της αξιοποίησης των τεχνολογικών αλλαγών.  

 

Τόπος Παράδοσης: Θεσσαλονίκη 

 

Γλώσσα: Ελληνική  

 

Κωδικός CPV: 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522 

 

Διάρκεια του έργου: Τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής και μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς όμως αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 
4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη σε 

σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και  τα εξής : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΣ: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 54625 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 23η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 23η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑΚΑΙ ΩΡΑ 15:30 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή τη Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 15:30, 
εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, σε αίθουσα του 6ου ορόφου 
των γραφείων του ΣΒΒΕ, επί της Πλατείας Μοριχόβου 1.  

 

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL) : 

• www.sbbe.gr  
• www.eprocurement.gov.gr, 

 

Διαδικασίες προσφυγής: 

Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας 

αρχής, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδια-

φερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδό-

τησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

http://www.sbbe.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr,/
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Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ του Δημοσίου, ποσού που ισούται με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το διοικητικό όργανο που είναι 
εξουσιοδοτημένο να αποφασίζει σχετικά.  

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του 
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. στον ΣΒΒΕ., Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 
2310539817, Φαξ 2310541933 και e-mail: georgiou@sbbe.gr. Αρμόδιο στέλεχος για παροχή πληροφοριών: Δρ. Χρήστος Ε. 
Γεωργίου. 

 
 

 

mailto:georgiou@sbbe.gr

