
 

 

 

  

 
Σελίδα 1 από 3 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 6 
«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης » 

της Πράξης με Τίτλο 
««Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού 
φορέα διαπίστευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5070374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
CPV: 79400000-8 «Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και 

συμβουλών σε θέματα διαχείρισης» και 79100000-5 «Νομικές Υπηρεσίες» 
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
 

Προϋπολογισμός: 41.200,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 

Το  ΕΣΥΔ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης 
«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης » της Πράξης με 
Τίτλο «Ενίσχυση και Επέκταση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΕΣΥΔ ως εθνικού φορέα 
διαπίστευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5070374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής. 
Αντικείμενο: Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά σε ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και 
παρακολούθησης και νομικής υποστήριξης της υλοποίησης της Πράξης για λογαριασμό 
του δικαιούχου-Αναθέτουσας Αρχής ΕΣΥΔ.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8 «Υπηρεσίες παροχής γενικών 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης» και 79100000-5 
«Νομικές Υπηρεσίες». 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

α) 79410000-1 «Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης» 

β) 79420000-4 «Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση». 
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Διάρκεια:  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
και δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.1. της 
Διακήρυξης. 

Προϋπολογισμός: σαράντα μία χιλιάδων διακοσίων ευρώ (41.200,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 51.088,00€). 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ – κωδικός ενάριθμου 2021ΣΕ11910002). Η 
σύμβαση εντάσσεται και αφορά στο Υποέργο 6 της Πράξης με τίτλο με βάση την 
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ : 326 / 63 /Α3/20.1.2021 (ΑΔΑ 
Ψ7ΩΗ46ΜΤΛΡ-ΦΗΘ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 

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 και 5 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η Προσφορές: oι προσφορές υποβάλλονται από 
τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».   

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 
οκτακοσίων είκοσι  τεσσάρων λεπτών (824,00€), Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/09/2021 και ώρα 15:00 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών:  Οι υποβαλλόμενες 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

 Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών: 06/09/2021 και ώρα 12:00 

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα 
στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας. 
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