ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αθήνα, 03 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 09603
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Επισκευαστών Δικύκλων (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ)
ως Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003109, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ αριθμ.6051/830/Α3-16/11/2017
απόφαση ένταξης όπως αυτή τροποποιείται με την 7173/Β3/1591-06/11/2018 1η
Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 75ΡΩ465ΧΙ8-ΖΔΡ), δημοσιεύει ανοιχτή πρόσκληση
για την κάλυψη των θέσεων των παρακάτω επιτροπών:
- Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιλογής Αναδόχου
- Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων για την ενίσχυση της ομάδας έργου,
στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου.
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ & ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Σκοπός της Πράξης, είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε
επιλεγμένες ειδικότητες και η πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση
γνώσεων σε 739 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου
και επιχείρησης που απασχολούνται.
Η απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω των ενεργειών κατάρτισης και της
συμμετοχής στη λήψη πιστοποίησης, αναμένεται να έχουν άμεση και θετική επίπτωση
στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και απασχολησιμότητάς τους.
Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αναφορικά με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιλογής Αναδόχου στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα διενεργηθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την
επιλογή του αναδόχου ο οποίος θα υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης και
πιστοποίησης των ωφελούμενων που θα λάβουν μέρος στο έργο.
Η αξιολόγηση των υποψήφιων αναδόχων καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί
περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης.
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Αναφορικά με την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων για την ενίσχυση της ομάδας έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, δημοσιεύεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την στελέχωση της ομάδας έργου.
Η διαδικασία για την ενίσχυση της ομάδας έργου περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιλογής Αναδόχου θα απαρτίζεται από 3 μέλη
και ένα αναπληρωματικό. Η ίδια η επιτροπή θα ορίσει τον πρόεδρό της. Η συμμετοχή στην
επιτροπή και στις συνεδριάσεις της είναι άμισθη. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
διενεργεί τη διαγωνιστική διαδικασία, αξιολογεί τις προσφορές που κατατίθενται από τους
υποψηφίους, επιβλέπει και γνωμοδοτεί συνολικά επί της διαδικασίας ανάθεσης. Η λύση
της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του έργου.
Η επιτροπή αναφέρεται στο Ανώτατο Διοικητικό όργανο του φορέα στο οποίο υποβάλει τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεων της.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων για την ενίσχυση της ομάδας έργου θα απαρτίζεται
από 3 μέλη και ένα αναπληρωματικό. Η ίδια η επιτροπή θα ορίσει τον πρόεδρό της. Η
συμμετοχή στην επιτροπή και στις συνεδριάσεις της είναι άμισθη. Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των στελεχών που
θα ενισχύσουν την ομάδα έργου.
Η επιτροπή αναφέρεται στο Ανώτατο Διοικητικό όργανο του φορέα στο οποίο υποβάλει τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεων της.
Δ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής και για τις δύο επιτροπές, έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην
σύνταξη διαγωνισμών και αξιολόγηση αιτήσεων των διαγωνισμών σύμφωνα με τον νόμο
4412/16 άνω των 60.000€
Επίσης καλή χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ
Ε. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του
ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Δ. και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2019
και ώρα 15:00 μμ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@paseeed.gr είτε σε
έντυπη μορφή στην έδρα του ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.Δ. Σάμου 4-6, Αθήνα, 10 438, με έναν από τους
εξής τρόπους: α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικώς, γ) μέσω courier.
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (του courier) αντίστοιχα αποτελεί
απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Επώνυμο: …………………………………………

Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εμπόρων Εισαγωγέων
Επισκευαστών Δικύκλων

Όνομα: ………………………………………….....
Διεύθυνση: ………………………………………..
Τηλ.: ………………………………………………

Αριθ. Πρωτ. ………………………
Ημερομηνία…………………………

Κιν.: ……………………………………………….
Email: ……………………………………………..

Θέμα:

Υποβολή Πρότασης για την συμμετοχή στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Επιλογής Αναδόχου.
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την συμμετοχή μου στην Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιλογής Αναδόχου για το έργο «Υποστηρικτικές ενέργειες
Συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου
Δράσης» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων
του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης
αξίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003109, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

 Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της πρόσκλησης, δηλαδή τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής
σύμβασης.
Συνημμένα:
1)
2)
3)
Αθήνα …/…./…………
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ
:

ΤΚ
:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομεί
ου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

(Εmail):
(3

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

όλα τα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και των προσκομισθέντων πιστοποιητικών είναι ακριβή και
αληθή.

Ημερομηνία:

20

Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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