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Θζμα: Αναηιτθςθ οικονομικϊν προςφορϊν για τθν παροχι εξειδικευμζνθσ
κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ, για τθν απόκτθςθ ςτοχευμζνων επαγγελματικϊν προςόντων,
γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτο πλαίςιο του ζργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail», που
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προςαρμογισ ςτθν Παγκοςμιοποίθςθ (ΕΤΠ)
περιόδου 2014-2020.
Στο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ενζργειασ Β2 «Εξειδικευμζνθ κατάρτιςθ/εκπαίδευςθ», του
ζργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με κωδικό ΟΠΣ 5032901 ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ
ιςχφοντα ςτθν εγκεκριμζνθ απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα αυτοφ και ςτο «Εγχειρίδιο
Διαδικαςιϊν Προγραμματιςμοφ, Αξιολόγθςθσ, Διαχείριςθσ, Παρακολοφκθςθσ και Ελζγχου
για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν Α’ & Β’ που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο προςαρμογισ ςτθν Παγκοςμιοποίθςθ (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, ςτο πλαίςιο του
ζργου με κωδικό «EGF/2017/003GR Attica retail », το ΚΑΕΛΕ, ςτθ βάςθ τθσ από 24/04/2019
απόφαςθσ του Δ.Σ του φορζα, καλεί ενδιαφερόμενουσ παρόχουσ εξειδικευμζνθσ
κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ να κατακζςουν τισ οικονομικζσ προςφορζσ τουσ για τθν παροχι
μακθμάτων
ςτθν
πόλθ
τθσ
Ακινασ
μζςω
εξειδικευμζνου
προγράμματοσ
κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ ςτo κεματικό αντικείμενο “Λογιςμικό Autocad 2D & 3D”.

Όροι ςυμμετοχισ
Για τθν παροχι μακθμάτων ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ μζςω εξειδικευμζνου προγράμματοσ
κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ ςτo κεματικό αντικείμενο “Λογισμικό Autocad 2D & 3D”, οι όροι
είναι:
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Υλοποίηςη ενεργειών ςτο πλαίςιο του Ζργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail» όπωσ ςυγχρηματοδοτείται κατά 60% από
το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ
Αλληλεγγφησ

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ και να διακζτουν
άδεια λειτουργίασ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν άςκθςθ τθσ
επιχειρθματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.
Η φοίτθςθ ςε πρόγραμμα κατάρτιςθσ/κφκλο μακθμάτων ςτο ωσ άνω εξειδικευμζνο κεματικό
αντικείμενο και θ ενδεχόμενθ ςυμμετοχι ςε αντίςτοιχεσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει
να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 5 Ιουλίου 2019.
Η επιλογι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με βάςθ τθν χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ ζωσ
του ποςοφ των 800€, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νόμιμων φόρων, κρατιςεων και
ειςφορϊν, κακϊσ και του ενδεχόμενου ΦΠΑ.
Στθν τιμι προςφοράσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται και κάκε άλλθ δαπάνθ (π.χ.
πιςτοποίθςθ κ.λπ.).
Επιςθμαίνεται ότι οι ωσ άνω υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, θ ςυμμετοχι ςε
αντίςτοιχεσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ κ.α. κα πρζπει να αποδεικνφονται με ςχετικζσ
βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ/παρακολοφκθςθσ ι/και ςχετικοφσ τίτλουσ ςπουδϊν.
Οι υποψιφιοι προκειμζνου να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ κα πρζπει απαραιτιτωσ να
κατακζςουν ςε κλειςτό φάκελο, ζωσ τισ 22/05/2019 και ϊρα 16.00:
1) Οικονομικι προςφορά
2) Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία να
δθλϊνουν ότι:
α) τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά τουσ είναι αλθκι και ακριβι,
β) διακζτουν τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, το οποίο κα διατθριςουν κακόλθ τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ,
γ) με τθν ανάλθψθ του ζργου κα προςκομίςουν βεβαίωςθ ςχετικά με τθν άςκθςθ
ςυναφοφσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.
Ο φάκελοσ κα φζρει εξωτερικϊσ τθν ζνδειξθ «Προςφορά για τθν παροχι εξειδικευμζνθσ
κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ ςτο κεματικό αντικείμενο “Λογιςμικό Autocad 2D & 3D”, για τθν
απόκτθςθ ςτοχευμζνων επαγγελματικϊν προςόντων, γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτο πλαίςιο
του ζργου EGF/2017/003 GR/Attica retail» και κα υποβάλλεται ςτθ διεφκυνςθ ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ,
Μθτροπόλεωσ 42, 10563, Ακινα.
Διευκρινίςεισ επί του ςυνόλου των παραπάνω μποροφν να δοκοφν κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλζφωνο 210 3259178 (Σαμουρζλθσ Κϊςτασ, ksamourelis@esee.gr).
Το παρόν αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΑΕΛΕ (www.kaele.gr).
Για το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ
Γιϊργοσ Καρανίκασ
Πρόεδροσ ΔΣ ΚΑΕΛΕ
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