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Ζάκυνθος, 01/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 18

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω
ΕΣΗΔΗΣ

για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο:

«Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική
ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» 

 (αρ. Διακήρυξης 1/2019) 
 1. Αναθέτουσα Αρχή 
Το   Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου,  με  την  επωνυμία  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΚΕΚ  ΔΙΑ  ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ»,  που  εδρεύει  στη  Ζάκυνθο,  Καμάρα
Αμπελοκήπων,   Τ.Κ.  29100,   Τηλ.:  2695024075,  E-mail:  nelez@otenet.gr,  Ιστοσελίδα:
www.zakynthos-training.gr.
2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση 
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών,  Ταξινόμηση κατά CPV:  80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και
συμπληρωματικού CPV: 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης). 
3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων δέκα χιλιάδων
ευρώ (810.000,00 €). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και
συμπληρωματικού CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης). 
Η  παροχή  υπηρεσιών  επαγγελματικής  κατάρτισης,  συμβουλευτικής   και  πιστοποίησης
προσώπων  (ως  υπηρεσία  στενά  συνδεόμενης  με  την  κατάρτιση)  απαλλάσσεται  από  ΦΠΑ
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  ιβ΄  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  22  του  Ν.
2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).
Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ02210033)
Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  υποέργο  Νο  1,  με  τίτλο  «Συμβουλευτική  -  Κατάρτιση  –
Πιστοποίηση» της Πράξης:  «Περιφερειακή  Δράση για την Απασχόληση και  την κοινωνική
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ένταξη  ευπαθών  ομάδων  στα  Ιόνια  Νησιά»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2728/13-
12-2018 (ΑΔΑ:  6ΟΖΝ7ΛΕ-ΛΒΞ)  του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και  έχει  λάβει  κωδικό MIS
5034543.  Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
4. Αντικείμενο του έργου  
Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  παροχή  υπηρεσιών  Συμβουλευτικής,  Κατάρτισης  και
Πιστοποίησης,  σε  500  ανέργους  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  (ανέργους  15-29  ετών  και
μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 29-55 ετών, επαπειλούμενους από φτώχεια).
Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που
θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους
στην αγορά εργασίας.
Πλήρης  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  του  έργου  περιέχεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 
5. Διάρκεια υλοποίησης του έργου  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της.
6.     Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις 
Η Διακήρυξη έχει σταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 01/04/2019 
Η  Προκήρυξη  και  η  Διακήρυξη  έχουν  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  
Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
Η  Διακήρυξη  καταχωρείται  στη  διαδικτυακή  πύλη  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr στις 01/04/2019 
Η  Διακήρυξη  έχει  αναρτηθεί,  επίσης,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,
www.zakynthos-training.gr
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν,  μόνον  ηλεκτρονικά,  αίτημα  παροχής
διευκρινήσεων, μέχρι και τις 22.04.2019, και απαντώνται αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισμού,  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Η
Αναθέτουσα  Αρχή απαντά στα αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων,  μέχρι  και  τις  25.04.2019.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.   
7.     Εγγύηση Συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),   εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (16.200,00 €), ήτοι ίσο με το 2%
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
8.    Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 
Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  με  την  ανοικτή  διαδικασία  του  άρθρου  27,  παρ.4.  του
ν.4412/2016, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης:
http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος. 
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 02/05/2019 και ώρα 16.00 
Η  αποσφράγιση  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  και  των  Τεχνικών  Προσφορών,  θα
διενεργηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης:
http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος, στις 08/05/2019 και ώρα 12.00. 
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Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  απόψεως
προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016) 
 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του 
Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου

Ελευθέριος Νιοτόπουλος 
                                                      Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου
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