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Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος 

Αθήνα,                 10/03/2021 
Αριθ. Πρωτ.:10     

Ταχ. Δ/νση: Σαπφούς 18, Αθήνα                      
Ταχ. Κωδ.: 105 53      
Πληροφορίες: κα. Λευθεριώτου Βαρβάρα   
Τηλέφωνο: 2103213894  
E-mail: ofe@oultlook.com.gr   
                                          

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

Η Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035228 με τίτλο ‘Κατάρτιση και πιστοποίηση 

εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας-Logistics’», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος 
2. Διεύθυνση: Σαπφούς 18, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα 
3. Τηλέφωνο: 2103213894 
4. Τίτλος: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035228 με τίτλο 

‘Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε 
ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics’» 

5. Υπηρεσίες: Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Δικαιούχου στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με 
MIS 5035228. με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:  
Συνοπτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο προς τον Δικαιούχο, ως Τεχνικός Σύμβουλος, σχετικά με: 

 τη διαχείριση και το συντονισμό της Πράξης,  

 την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 

mailto:ofe@oultlook.com.gr




2 

 

 

  

    

Σελίδα 2 από 2 

 

 την υποστήριξη κατά την ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των παραδοτέων των Υποέργων Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης που αποτελούν το κύριο φυσικό αντικείμενο της Πράξης και θα πραγματοποιηθεί από άλλους 
Αναδόχους μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, 

 τη διοικητική υποστήριξη κατά τη διαδικασία καταβολής των επιδομάτων στους ωφελούμενους,  

 τον έλεγχο της ενταγμένης Πράξης σε όλη τη διάρκεια ζωής της σύμβασης, καθώς και 

 το διαχειριστικό κλείσιμο της Πράξης. 
7. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
8. Συνολικός προϋπολογισμός:  

79.801,90 € χωρίς Φ.Π.Α. 
19.152,45 € Φ.Π.Α. (24%)  
98.954,35 € συνολικός προϋπολογισμός 

9. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της.  
10. 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 στο 2% του 
προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.596,04 €. 

11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕ119). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910088). Η σύμβαση αφορά το υποέργο 
Νο 7 της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

4937 / 1074 /A3 (ΑΔΑ: 6ΒΛΔ46ΜΤΛΡ-9ΕΥ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5035228. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του 
ΠΔΕ. 

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος, 

Σαπφούς 18, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, τηλέφωνο 2103213894, e-mail: ofe@outlook.com.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα 

και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.ofe.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 ) 

13. 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. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 
10/03/2021και ώρα 14.00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 15/04/2021 και ώρα 
14.00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 14.00. Γλώσσα 
σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.  
16. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού.  
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
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