
 

 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά 6-8 
Ταχ. Κώδικας: 111 41 Αθήνα 

 

Αθήνα, 14/04/ 2021 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 
 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για το έργο: 
«Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων», στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 
5028304, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 
 Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 6-8, Αθήνα 11141 
 Τηλέφωνο: 210-2120758 
2. Τίτλος: «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων» 
3. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή συμβουλευτικών  υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας  410.463,71 € πλέον 

ΦΠΑ 24%.  
CPV 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης και συμπληρωματικού CPV 72212460-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού αναλυτικού, 
επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών, για τη 

δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων, που θα 
αναπτυχθεί σε επίπεδο Διεύθυνσης του ΕΙΕΑΔ. Στόχος του μηχανισμού είναι η έγκαιρη ενημέρωση των 
αρμοδίων αλλά και η ενίσχυση της ετοιμότητας και ικανότητάς τους να διαχειρίζονται καταστάσεις 
κρίσεων όταν αυτές συμβούν. Ουσιαστικά ο εν λόγω μηχανισμός θα παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση και 
εργαλεία προς τις επιχειρήσεις τόσο σε επίπεδο πρόληψης για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, όσο και 
αντιμετώπισης κρίσεων που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 23 
μήνες. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
7. Συνολικός  προϋπολογισμός: 410.463,71€ χωρίς Φ.Π.Α. 98.511,29 € Φ.Π.Α. (24%) 508.975,00 €  συνολικός 

προϋπολογισμός 
8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 23 Μήνες 
9. 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 σε 
8.000,00 € . 

Αρ.Πρ. : Ε.Ι.Ε.Α.Δ. : 746 Οικ. 
Ημ.Πρ. : 14/04/2021
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10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑΕ. 1341 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ13410003 ). Η σύμβαση 
εντάσσεται και αποτελεί Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Μηχανισμός έγκαιρης ενημέρωσης επιχειρήσεων 
για την αντιμετώπιση κρίσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5028304, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση 
ένταξης με αρ. πρωτ. 6104/1958/Α3/3-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΟΝ465ΧΙ8-ΖΜΓ) της Ειδικής Γραμματέως, της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, την με αρ. πρωτ. 2364/B3/488/10.04.2019 
(ΑΔΑ: ΨΞΠ8465ΧΙ8-Τ9Ο) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, την με αρ. πρωτ. 4760 
/Β3/1127/07/09/2020 (ΑΔΑ: 63ΣΞ46ΜΤΛΡ-ΝΔΙ) 2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης που χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http:/ 
www.eiead.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 ) 

12. 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.  

13. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
14/04/2021 και ώρα 15:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/05/2021 και ώρα 
10:00π.μ. 

14. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
15. Χρόνος ισχύος των προσφορών:  δώδεκα (12) μήνες 
16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
18. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι 

οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής 
διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και 
του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

19. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη 
του διαγωνισμού. 

20. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 14/04/2021 
 

 
Ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής 

του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
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