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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Υ.ΠΑΙ.Θ.) /ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
προκηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης σε τρία (3) Τμήματα, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.
Κωδικός καταχώρησης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 21PROC009625909
Αντικείμενο:. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών
τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΥΠΑΙΘ) για την παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων που
συμπεριλήφθηκαν στο ΕΣΑΑ και επίκειται να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΤΑΑ).
Το Έργο του Συμβούλου Υποστήριξης έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης του ΥΠΑΙΘ, είτε ως Υπουργείο Ευθύνης -Συντονιστή,
είτε ως Φορέα Υλοποίησης των κατωτέρω Δράσεων στο ΤΑΑ.
Οι Υπηρεσίες ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και σύμφωνα με τους
Προβλεπόμενους Ανθρωπομήνες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΥΠΑΙΘ, είτε των Φορέων
Υλοποίησης καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, διακρίνονται ως ακολούθως:



Άξονας 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Digital transformation
and digitalisation of education). Περιλαμβάνει ήδη δέκα (10) υποδράσεις συνολικού Π/Υ
452.584.702 €.
Άξονας 2: Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των
Πανεπιστημίων (Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities).
Περιλαμβάνει ήδη έξι (6) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 607.826.328 €,.
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Άξονας 3: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Upgrading Vocational
Education and Training). Περιλαμβάνει ήδη τέσσερις (4) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 80.575.616
€.
Άξονας 4: Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια
εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μεταδευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational
Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK,
EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools). Περιλαμβάνει
ήδη μια (1) υποδράση συνολικού Π/Υ 113.605.005 €.

Το Έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει την παρακάτω ομάδα εργασιών:
Εργασία 1: Υποστήριξη φορέων ΥΠΑΙΘ για την ωρίμανση δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 2: Κεντρική Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των
δράσεων/υποδράσεων του ΥΠΑΙΘ στο ΤΑΑ
Εργασία 3: Υποστήριξη των φορέων στην υλοποίηση, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση των
δράσεων/υποδράσεων καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής τους
Εργασία 4: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ σε τυχόν ανασχεδιασμό δράσεων/υποδράσεων καθ΄ όλη τη διάρκεια
του ΤΑΑ
Εργασία 5: Υποστήριξη των επιτόπιων επαληθεύσεων των δράσεων/υποδράσεων
Εργασία 6: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ για την εισαγωγή στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για όλα τα τμήματα κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
 Τμήμα 1 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων,
που αφορούν τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Κατηγορία
“Digital Transformation of Education”).
 Τμήμα 2 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων,
που αφορούν την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κατηγορία
Upgrading Vocational Education and Training) και δράσεων, που αφορούν τα Εργαστηριακά
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού
εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας
μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and
Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, PostSecondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools).
 Τμήμα 3 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων,
που αφορούν την Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των
Πανεπιστημίων (Κατηγορία Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of
Universities).
Προσφορές επιτρέπεται να υποβληθούν για μέγιστο ένα 1) αριθμό τμημάτων.
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Διάρκεια: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31-12-2025 και δύναται να παραταθεί σε
περίπτωση τροποποίησης της απόφασης ένταξης των έργων στο ΤΑΑ ή και παράτασης του ΕΣΑΑ και
μέχρι της λήξης αυτών. Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης τελεί
υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου (ΕΥΣΤΑ).
Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ως εξής ανά Τμήμα:
 Τμήμα 1 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων,
που αφορούν τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Κατηγορία
“Digital Transformation of Education”)
ΠΥ 2.695.057,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.341.870,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αξία Προαίρεσης 1.377.528,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.708.134,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σύνολο Τμήματος με προαίρεση
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4.072.585,00

€

χωρίς

ΦΠΑ

και

5.050.006,00€

 Τμήμα 2 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων,
που αφορούν την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κατηγορία
Upgrading Vocational Education and Training) και δράσεων, που αφορούν τα Εργαστηριακά
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού
εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας
μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and
Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, PostSecondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools).
ΠΥ 2.995.945,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.714.971,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αξία Προαίρεσης 1.497.972,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.857.485,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σύνολο Τμήματος 4.493.917,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.572.457,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 Τμήμα 3 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων,
που αφορούν την Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των
Πανεπιστημίων ( Κατηγορία Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of
Universities).
ΠΥ 8.765.128,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 10.868.758,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αξία Προαίρεσης 4.382.564,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.434.379,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σύνολο Τμήματος 13.147.692,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 16.303.138,1 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Αξία της Προαίρεσης αφορά την ανάθεση επιπρόσθετων Ανθρωπομηνών Ανά Τμήμα, ιδίως με την
ανάθεση επιπρόσθετων εργασιών που τυχόν απαιτηθούν προς υποστήριξη του Υπουργείου ή και των
φορέων υλοποίησης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων από τους προβλεπόμενους φορείς, σύμφωνα
με το ΣΔΕ και ειδικότερα το άρθρο 7 της ΥΑ υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 449/Β’/29.09.2021), καθώς
και την αύξηση της συμβατικής χρονικής διάρκειας ένεκα τροποποίησης των σχετικών αποφάσεων
ένταξης ή τροποποίησης του ΕΣΑΑ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Ενάριθμος Έργου2021ΤΑ04700001) σύμφωνα με την 80066/16.7.2021 Απόφαση Ένταξης (ΩΚΙΞ46ΜΤΛΡΜ2Φ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΤΑ 047.
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Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Προσφορές: oι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. της
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/01/2022 και ώρα 11:00
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών: έως 03/01/2023
Διενέργεια διαγωνισμού: o διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 07/01/2022 και ώρα 11:30
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Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.epiteliki.minedu.gov.gr στην διαδρομή
https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?page_id=714&lang=el καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην διαδρομή https://www.minedu.gov.gr/toypoyrgeio/diagwnismoi-ergwn

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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