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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315846-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης
2022/S 112-315846

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ταχ. διεύθυνση: 14 χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, 2ος όροφος, Κτίριο Καραμανλή
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
Ταχ. κωδικός: 57001
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: econserv@emt.ihu.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2510462291
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ihu.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΑΑΔΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: https://www.ihu.gr/
Ταχ. διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 65404
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: econserv@emt.ihu.gr 
Τηλέφωνο:  +30 251046291
Φαξ:  +30 2510462140
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ihu.edu.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΔΔ
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I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ ΜΕ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΘΕΚΛΑ» ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠ. KABAΛΑΣ
Αριθμός αναφοράς: 04/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
80520000 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία θερμοκοιτίδας στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας ομάδων 
στην ΠΑΜΘ στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙΠΑΕ.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 395 600.74 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα / Thasos, Kavala

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στις ομάδες. Το συνολικό πρόγραμμα 
θα υλοποιηθεί σε τρεις επτάμηνους κύκλους, θα έχει διάρκεια 22 μήνες στους χώρους του ΔΙΠΑΕ στην 
πανεπιστημιούπολη της Καβάλας. Αποτελεί υποστηρικτικό πρόγραμμα θερμοκοιτίδευσης για τις ομάδες που 
θα φιλοξενηθούν στο χώρο της θερμοκοιτίδας. Συνολικά, θα εισέρθουν στο εν λόγω πρόγραμμα περίπου 12 
ομάδες ανά έτος σε διάρκεια είκοσι δύο (22) μηνών μέσω ανοιχτής πρόσκλησης
Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα δραστηριοποιηθούν σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Προτεραιότητα θα 
δοθεί σε αυτές που τεκμηριωμένα παρουσιάζουν συνάφεια με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής 
RIS3. Η θερμοκοιτίδα είναι μη κερδοσκοπική και οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και πόρους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση (ούτε ως χρηματική εισφορά, ούτε ως παραχώρηση μετοχικού 
κεφαλαίου προς το φορέα διαχείρισης της θερμοκοιτίδας).
Στους φιλοξενούμενους θα παρέχεται θέση εργασίας, χώρος συνεδριάσεων, χώρος εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 
βασικός εξοπλισμός (λ.χ. εκτυπωτές, υπολογιστές, κ.λ.π.), γραμματειακή υποστήριξη, και υπηρεσίες 
καθοδήγησης και συμβουλευτικής. Συγκριτικό πλεονέκτημα της θερμοκοιτίδας αποτελεί το γεγονός ότι οι 
ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια, ερευνητικές υποδομές, και εξοπλισμό της 
Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ώστε να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση του εξοπλισμού 
και των εργαστηρίων από τις νεοφυείς ομάδες αποτελεί και συγκριτικό πλεονέκτημα της θερμοκοιτίδας σε σχέση 
με άλλες στη Βόρεια Ελλάδα.
Κύριος στόχος της θερμοκοιτίδας είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η εισαγωγή 
τους στην αγορά. Επίσης, στόχος αποτελεί και η σύνδεση της έρευνας που παράγεται από τα Πανεπιστήμια 
με την αγορά και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η λειτουργία της 
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θερμοκοιτίδας βασίζεται περισσότερο στον πρακτικό από ότι θεωρητικό χαρακτήρα και στοχεύει στην όσο 
το δυνατό πιο άμεση εφαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών της και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
χρηστικότητα του χαρακτήρα τους.
Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στην παρ. 1.3 της Διακήρυξης. Αναλυτική 
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Κ1. Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης - Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου - 
Οργανόγραμμα και προσδιορισμός καθηκόντων. Τεκμηρίωση του οργανογράμματος σε σχέση με τις τεχνικές 
απαιτήσεις του Έργου. / Στάθμιση: 50
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Κ2. Μεθοδολογία υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα / Στάθμιση: 50

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 22
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
σύμφωνα με την παρ 6.2 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Υποέργο Νο. 3 της Πράξης «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας του 
ΔΙΠΑΕ στην ΠΑΜΘ με ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ» του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020», ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» με MIS 5038009. 
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
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είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία .
Η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της 
ένωσης.
(ως 2.2.4 της Διακήρυξης)

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/07/2022
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/07/2022
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/06/2022
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