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Αρ. απόφασης: 27/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 11/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Περίληψη
«Περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:
«Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές
Δράσεις», στο πλαίσιο της πράξης με MIS:
5070967 και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” (ΣυΔΝΑ 9)»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) σήμερα
Δευτέρα 20//09/2021 και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή
(κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), και τη με αρ. πρ. 77233/13.11.2020
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 16/09/2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε
καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος διαβάζοντας το με αρ. πρωτ. 802/16-09-2021 εισηγητικό της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ανέφερε τα εξής:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών της
Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις”, στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967
και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” και παρακαλούμε όπως το συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής για: α) Την έγκριση της έως τώρα
διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της
Επιτροπής Διαγωνισμού και β) τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του υποφακέλου των
οικονομικών προσφορών:

ΑΔΑ: 665746ΜΟΞ9-904
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.162.200,00 € άνευ Φ.Π.Α.
Κ.Α. : 61-6162.0044
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην Καλλιθέα, στις 31/8/2021 συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης που συστήθηκε με την
υπ. Αριθ. 13/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ, ως αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο του παρόντος διαγωνισμού βάσει αρ. 1.4 της διακήρυξης, προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση του διαγωνισμού «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης &
λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967 και τίτλο:
“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”»
και στην παραλαβή

των φακέλων

με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή

δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 134178,1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό βάσει της υπ.
αριθ. 18/2021 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ περί έγκρισης όρων του παρόντος
διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης &
λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967 και τίτλο:
“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”» με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 25/8/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
A/A

Ιδιότητα στην Επιτροπή

1
2
3

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ονοματεπώνυμο
Μασούρη Σωτηρία
Ατσάρος Αλέξιος
Μακρή Κωνσταντίνα
Η Επιτροπή σε αυτή τη συνεδρίαση έκανε ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθειμένων

προσφορών στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, και έστειλε έγγραφο στους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο
εγκυρότητας των εγγυητικών συμμετοχής των προσφερόντων για την υπηρεσία «Ενέργειες
Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο
πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967

και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”».
Κατόπιν, όρισε νέα συνεδρίαση στις 08/9/2021 για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση
σύνταξης του παρόντος πρακτικού, στο μεσοδιάστημα της οποίας τα μέλη της Επιτροπής θα εξέταζαν
τις υποβληθείσες προσφορές του παρόντος διαγωνισμού και έκλεισε την συνεδρίαση.
Στην Καλλιθέα, την 08/9/2021, ημέρα Τετάρτη, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης και
αξιολόγησε τις προσφορές των εταιριών που κατατέθηκαν στο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 134178,1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό βάσει της υπ. αριθ. 18/2021
απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ περί έγκρισης όρων του παρόντος διαγωνισμού, για
την υπηρεσία «Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές
Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5070967 και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”» με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών 25/8/2021 και ώρα 12:00 μ.μ..

ΑΔΑ: 665746ΜΟΞ9-904
Τα μέλη της επιτροπής για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των προσφορών, συνδέθηκαν στο
σύστημα με τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
επέλεξαν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 134178,1 και διαπίστωσαν ότι αφενός η προσφορά φαίνονταν
από το σύστημα ως «αποσφραγισμένη» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί στο διαγωνισμό η εξής
προσφορά:
Προσφερόμενος

Α/Α προσφοράς
συστήματος

Αρ. πρωτ. έντυπης
προσφοράς

237371

746/24.08.2021

ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
1

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H επιτροπή προέβη σε έλεγχο εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής της εταιρείας

ΣΑΡΩΝΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η μόνη που υποβλήθηκε)
και η οποία επιβεβαιώθηκε (Έγγραφο επιβεβαίωσης εγκυρότητας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος –
Δ/νσης Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου (94600) – Τομέα Εγγυητικών Επιστολών με αρ. πρωτ.
100380709_21).
Η επιτροπή κατόπιν, προχώρησε σε αξιολόγηση την 08/9/2021 της ανωτέρω προσφοράς
σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 των όρων της διακήρυξης που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά και διαπίστωσε
τα εξής :
Α. Η προσφορά της εταιρείας ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι σύμφωνη με τους
όρους του αρ. 2.4.3.1 της 506/2021 διακήρυξης και γίνεται δεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας.
Κατόπιν, προχωράει σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη:
Α. Η Επιτροπή προβαίνει σε βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών βάσει των κριτηρίων
αξιολόγησης της Διακήρυξης (2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ1
Κ2

Μεθοδολογία και Εργαλεία Υλοποίησης της Ενέργειας
της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (Ενέργεια 1)
Μεθοδολογία και διαδικασίες Υλοποίησης της
Ενέργειας της Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ενέργεια 2)

Συντελεστ
ής
βαρύτητας
(%)

Βαθμολογία
της εταιρείας
ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΤΕΒΕ

Σταθμισ
μένη
Βαθμολο
γία

15%

120

18.00

20%

120

24.00

Κ3

Εκπαιδευτικό υλικό (συμβατικής κατάρτισης και
τηλεκατάρτισης)

20%

120

24.00

Κ4

Συνάφεια των Σχημάτων Πιστοποίησης με τα
αντικείμενα Κατάρτισης – Ενέργειες Ωρίμανσης
(Ενέργεια 3)

10%

120

12.00

Κ5

Μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και παρακολούθησης
της Σύμβασης

15%

120

18.00

Κ6

Παρουσίαση των ολοκληρωμένων πληροφοριακών
συστημάτων

20%

120

24.00

Η προσφορά της επιχείρησης ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως προς την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, είναι σύμφωνη
με τους όρους του αρ. 2.4.3.2 της 506/2021 διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και γίνεται
δεκτή για τη συνέχεια της διαδικασίας για αυτά.
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Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων της αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς (ΑΒΤΠ).
ΑΒΤΠ = σ1 x κ1+……σ6 x κ6 =…. , όπου σ1+ σ2+….+ σ6 = 1 δηλαδή
ΑΒΤΠ = (18.00*0,15)+(24.00*0,2)+(24.00*0,2)+(12.00*0,1)+(18.00*0,15)+(24*0,2) =
= 2,70+4,80+4,80+1,20+2,70+4,80 = 21.00
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται
από τον τύπο:
ΑΒΤΠ
ΤΒΤΠ = -------------- x
100
ΑΒΤΠ max
όπου ABTΠ max = η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου,
δηλαδή
ΤΒΤΠ = (21,00/21,00) * 100 = 100
Πίνακας κατάταξης διαγωνιζόμενου βάσει βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς
Σειρά κατάταξης

Εταιρία

ΤΒΤΠ εταιρίας

1

ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ

100

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, βάσει των όρων του αρ. 3.1.2 της 506/2021 διακήρυξης,
κοινοποιεί το παρόν πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή (ΣΥΔΝΑ), προκειμένου η τελευταία να εγκρίνει
ή μη την έως τώρα διαδικασία και να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 08/9/2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό μαζί με το συνημμένο πρακτικό
αξιολόγησης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, τα άρθρα 246, 247
του ν. 3463/2006 και 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της έως τώρα διαδικασίας αξιολόγησης δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών
της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής –
Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις», στο πλαίσιο της
πράξης με MIS: 5070967 και τίτλο: “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ”.
2. Την αποσφράγιση του υποφακέλου των οικονομικών προσφορών την Πέμπτη 23
Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

