ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Υπουργείου
Εσωτερικών και του Τομέα Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού
Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο
νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και Καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου» στο πλαίσιο
του Έργου: «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in Women Enterprises» με
ακρωνύμιο “ICON WOMEN”,
Αριθ. Διακήρυξης: 02/2020_INT
1. Αναθέτουσα Αρχή:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ /
EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4
Ταχ.Κώδικας : 105 64
Πληροφορίες : Α.Τσαχαλίδης, Δ.Κάμπουρας
Τηλέφωνο : 00302131501475, 00302131501453
Fax
: 00302131501499
Εmail
: atsahalidis@mou.gr, dkambouras@mou.gr
(URL)
: www.isotita.gr
Κωδικός NUTS: GR122
2. Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης τα οποία είναι διαθέσιμα για
ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.isotita.gr, και στις
διευθύνσεις http://et.diavgeia.gov.gr/.

3. Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο
«Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας,
Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και Καταγραφή
αποτελεσμάτων του έργου»
στο πλαίσιο του Έργου: «Integrating Innovation and Promoting Cluster
Organization in WOMen Enterprises» με ακρωνύμιο “ICON WOMEN”,
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
4. Κωδικός CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
5. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης -Χρηματοδότηση:
Καθαρή αξία 47.961,29 €, πλέον ΦΠΑ 24% 11.510,71€), ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία: 59.472,00 €.
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ. έργου 2020ΣΕ33460000), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4314/2014, όπως ισχύει. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑ 3346.
6. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1 του ν.4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
6.2. Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, με παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας καθώς και λοιποί λόγοι όπως αναλυτικά προβλέπονται στο
άρθρο 2.2.2. της υπ’ αριθ. 1/2020_INT διακήρυξης που διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά των
άρθρων 2.5, 2.7 και 3.3 της υπ’ αριθ. 1/2020_INT διακήρυξης, τα οποία θα προσκομίσει ο οικονομικός
φορέας.
6.3. Κριτήρια επιλογής:
Ι. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Συγκεκριμένα, αναφορικά με την
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απαιτείται να είναι να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος
εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια είναι:
Να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017) ίσο ή
μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση
οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί η ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης,
για όσα οικονομικά έτη αυτός λειτουργεί.
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση
αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2019, 2018, 2017, εφόσον έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού,
ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5, Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.
ΙΙΙ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα είναι:
Να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις στο πλαίσιο εθνικών, διασυνοριακών ή/και
ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, καθεμία,
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προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και
να τεκμηριώνουν εμπειρία σχετική με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δηλαδή στην
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και στην εκπόνηση μελετών της επιχειρηματικότητας.
Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πίνακα, σύμφωνα με το
υπόδειγμα στο σημείο 2.5.6 της υπ’ αριθ. 1/2020_INT διακήρυξης, των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων
κατά την τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017).
7. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
8. Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
9. Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/07/2020 και ώρα 15:00. Οι προσφορές
μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα 15.00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του
Υπουργείου Εσωτερικών, Κοραή 4, 2ος όροφος , Τ.Κ 10564, Αθήνα.
Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και καθώς ο διαγωνισμός
διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού θα τηρούνται οι προβλεπόμενες
αποστάσεις των δύο (2 ) μέτρων, η χρήση μάσκας και (προαιρετικά) η χρήση γαντιών.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
10. Ενστάσεις:
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της διακήρυξης: μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Προθεσμία υποβολής ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής: πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRISTOS ZOGALIS
Ημερομηνία: 2020.07.09 12:39:56
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
•
Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
•
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
•
Γραφείο Προϊσταμένου Μονάδας Α΄ΕΥΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών
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