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  Πιστοποιημένα ΚΕΚ 
Πληροφορίες Γκερεδάκη Ειρήνη     
                             
Το  Επιμελητήριο  Λασιθίου  σύμφωνα  με  την  υπ  αρ  49/21-2-20  απόφαση της

ΔΕ,ενδιαφέρεται  για  συνεργασία  με  ΚΕΚ  στο  πλαίσιο  της  προκήρυξης  του

Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  που  αφορά  το  «Πρόγραμμα

Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25)

έτους  2020»  προτίθεται  να  υποβάλει,  προς  έγκριση,  προτάσεις  για  την

υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στις επιχειρήσεις - μέλη του,

που  απασχολούν  από  1  έως  25  άτομα και προσκαλεί  τα  ενδιαφερόμενα

Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ι να υποβάλουν προτάσεις

συνεργασίας  με  το  Φορέα  μας,  για  την  υποβολή  και  υλοποίηση  των

προγραμμάτων, μετά από έγκριση από τον ΟΑΕΔ. Κάθε ενδιαφερόμενο Κέντρο Δια

Βίου Μάθησης καλείται, πλέον της ανωτέρω πρότασης συνεργασίας, να υποβάλει

στο Επιμελητήριο πρόταση – πρόθεση συνεργασίας έως 3/3/2020 και ώρα 14:00

μαζί με την πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (manager@epimlas.gr) .

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει στο Επιμελητήριο πρόταση

έως 20/3/2020.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανάθεσης : έως 15.000,00

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής.

Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  από  διαδικασίες  σύναψης

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,

μαζί  με  την  προσφορά  σας,  να  μας  αποστείλετε  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά   :α.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση

ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80

παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]
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