ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗ∆ΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ-LOGISTICS»
(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 1/2016/ΣΒΒΕ – Αύξων αριθµός συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 22552)
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων

Διευκρινίσεις υπ΄αριθμ. 1.1

έως 1.7

Θεσσαλονίκη, 10-5-2016
Στο πλαίσιο της διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ-LOGISTICS» µε Αριθµ.
∆ιακήρυξης: 1/2016/ΣΒΒΕ και αύξοντα αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 22552, µετά από σχετικό
αίτηµα για παροχή διευκρινίσεων, που υπεβλήθη από ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, µέσω
της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη, εκδίδουµε τις
ακόλουθες ∆ιευκρινίσεις υπ΄αριθµ. 1.1 έως 1.7.
Τα παρακάτω ερωτήµατα–αιτήµατα για παροχή διευκρινίσεων, παρατίθενται όπως ακριβώς
υπεβλήθησαν από τον οικονοµικό φορέα, ως προς τη σειρά, τη σύνταξη και τη µορφοποίησή
τους.
Οι απαντήσεις του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού), παρατίθενται αµέσως µετά από κάθε επιµέρους ερώτηµα-αίτηµα, µε µπλε
χαρακτήρες και εντός πλαισίου.

A’ ΕΡΩΤΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 45. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Υπάρχει αρίθμηση παραγράφων , αλλά στην παράγραφο 2 δεν υπάρχει περιεχόμενο (σελ. 107).
Μήπως έχει παραληφθεί ;
Απάντηση – Διευκρίνιση υπ΄αριθμ. 1.1:
Όχι δεν έχει παραλειφθεί κάτι. Πρόκειται για λάθος κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου.

Β. Παράγραφος 3. (σελ. 107)."Για τις ανάγκες της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει
τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό
της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους
απόρριψης. Οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς, συνεπάγεται την
απόρριψή της ως απαράδεκτης, διότι δεν προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή."

Διευκρινίσεις υπ΄αριθμ. 1.1 έως 1.7

[Σελίδα 1 από 4]

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗ∆ΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ-LOGISTICS»
(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 1/2016/ΣΒΒΕ – Αύξων αριθµός συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 22552)
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων
Το ανώτερο ποσοστό έκπτωσης των οικονομικών προσφορών θα είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 160/8-8-2014 NOMOΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281 περί Δημοσίων προμηθειών ;
Στην ανωτέρω διακήρυξη δεν αναγράφεται ανώτερο αποδεκτό ποσοστό έκπτωσης.
Το σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί , ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην σύνταξη των οικονομικών
προσφορών.
Απάντηση – Διευκρίνιση υπ΄αριθμ. 1.2:
Θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες νομικές διατάξεις σχετικά με τις οικονομικές προσφορές.

Γ. Παράγραφος 4.(σελ 107) Η αξιολόγηση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα γίνει για κάθε επιμέρους Οικονομική
Προσφορά ξεχωριστά. Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών είναι σχετική.
Τι εννοείται με τον όρο "επιμέρους οικονομικές προσφορές¨" ; Στο άρθρο 44 αναφέρεται ρητά ότι "Στην Οικονομική
Προσφορά πρέπει να δίνεται με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που
περιγράφονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας". Με βάση το άρθρο 44 η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι μια
ενιαία στο σύνολο του προϋπολογισμού. Σε ποιά σημεία θα βασιστούμε για να κάνουμε επιμέρους οικονομικές
προσφορές; Ανά αντικείμενο κατάρτισης ; Ανά Περιφέρεια; Επίσης τι ακριβώς εννοείται με την παρακάτω πρόταση :"
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών είναι σχετική." ; (υπάρχει ασάφεια)
Απάντηση – Διευκρίνιση υπ΄αριθμ. 1.3:
Με τη διατύπωση: «επιμέρους οικονομικές προσφορές» εννοούνται οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι διάφοροι
υποψήφιοι ανάδοχοι.
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει μια (1) οικονομική προσφορά για το σύνολο των εργασιών του, που θα
καλύπτουν το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο του προκηρυσσόμενου έργου.
Η διατύπωση: «Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών είναι σχετική» σημαίνει ότι ο Συνολικός Βαθμός της
Οικονομικής Προσφοράς του κάθε υποψηφίου, υπολογίζεται σε σχέση με την Συνολική Οικονομική Προσφορά του
Προσφέροντα με τη χαμηλότερη Συνολική Οικονομική Προσφορά, όπως εξηγείται με τον απλό μαθηματικό τύπο
στην παράγραφο 4 του Άρθρου 45 στη σελίδα 107 της διακήρυξης.

B’ ΕΡΩΤΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 42. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες :
Α. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 25%
Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, οι
οποίες θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τις ανάγκες των ωφελουμένων και το περιεχόμενο των προγραμμάτων
κατάρτισης αποσκοπώντας στη βέλτιστη μαθησιακή υποστήριξη των ωφελουμένων.
Υπάρχει μεγάλο εύρος στο περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης -34 στο σύνολο, π.χ. από "Εκπόνηση
προϊοντικών ερευνών αγοράς σε χώρες στόχους" έως " Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ομοειδών ή/και
συμπληρωματικών προϊόντων, για συγκεκριμένη αγορά στόχο."( Ένα καθαρά θεωρητικό αντικείμενο κατάρτισης και
ένα καθαρά εργαστηριακό)
Αν αυτό που ζητείται να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι πάροχοι είναι Εκπαιδευτικές Μεθόδους και Τεχνικές που να
καλύπτουν όλα τα θεματικά αντικείμενα , θα πρέπει στην ουσία να μην επιλεχθούν οι καταλληλότερες ανά
αντικείμενο , αλλά το σύνολο των εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για την κατάρτιση ενηλίκων. Κατά συνέπεια
δεν θα υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ των τεχνικών προσφορών αλλά απλή παράθεση της σχετικής
βιβλιογραφίας.
(βλέπε π.χ. Κόκκος Αλέξης ,
• Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Θεωρητικό πλαίσιο και προϋποθέσεις μάθησης. Πάτρα: Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 2005.
Διευκρινίσεις υπ΄αριθμ. 1.1 έως 1.7
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗ∆ΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ-LOGISTICS»
(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 1/2016/ΣΒΒΕ – Αύξων αριθµός συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 22552)
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων
• Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:
2005.
• Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο: 2005.)
Άρα η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα είναι σχετική. Αν πάλιένας υποψήφιος πάροχος επιλέξει να
αναπτύξει μεθοδολογία για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης και κάποιος άλλος προσφέρων για
διαφορετικό θα γίνει υποκειμενική αξιολόγηση, αφού δεν θα υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς (κριτήριο)
Απάντηση – Διευκρίνιση υπ΄αριθμ. 1.4:
Στη διακήρυξη, στο Άρθρο 29. “Αντικείμενο του Έργου”, παράγραφος Ζ. “Αντικείμενα Κατάρτισης”, αναφέρονται τα
εξής:
"Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες που περιγράφονται παρακάτω και είναι:"
Για το Εξαγωγικό Εμπόριο
(ακολουθεί λίστα με τη μορφή bullets - 17 στο σύνολο - βλ. σελίδα 76 της διακήρυξης)
Για τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες
(ακολουθεί λίστα με τη μορφή bullets - 17 στο σύνολο - βλ. σελίδα 77 της διακήρυξης)
Σε σχέση με τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι οι ειδικότητες είναι οι εξής δύο:
•
Εξαγωγικό Εμπόριο
•
Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Συνεπώς, τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τις συγκεκριμένες ειδικότητες. H λίστα που παρατίθεται κάτω από
κάθε ειδικότητα με τη μορφή bullets, αφορά ενδεικτικές θεματικές ενότητες ανά ειδικότητα και δεν περιγράφει
τίτλους προγραμμάτων κατάρτισης.

Γ. Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Τεχνικές
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 15%
Ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης των καταρτισθέντων. Ο υποψήφιος
πρέπει να συμπεριλάβει στην Προσφορά του Σχήμα Πιστοποίησης, τουλάχιστον για μια (1) από τις ειδικότητες του
άρθρου 29.
Άρα ενώ καλούμαστε να τεκμηριώσουμε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές για το σύνολο των αντικειμένων
κατάρτισης , στην πιστοποίηση μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα μόνο σχήμα για ένα αντικείμενο.
Πάλι η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα είναι σχετική, γιατί αν ένας υποψήφιος πάροχος επιλέξει να
αναπτύξει σχήμα πιστοποίησης για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης και κάποιος άλλος προσφέρων για
διαφορετικό , θα γίνει υποκειμενική αξιολόγηση, αφού δεν θα υπάρχει κοινό σημείο αναφοράς (κριτήριο)
Απάντηση - Διευκρίνιση υπ΄αριθμ. 1.5:
Στο άρθρο 42 – παράγραφος Γ σελ. 103, με τη διατύπωση: «Ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά
του Σχήμα Πιστοποίησης, τουλάχιστον για μία (1) από τις ειδικότητες στου άρθρου 29», εννοείται ότι ο υποψήφιος
πρέπει να περιγράψει ένα Σχήμα Πιστοποίησης τουλάχιστον για μία (1) ειδικότητα του άρθρου 29, δηλαδή για μία (1)
τουλάχιστον εκ των ειδικοτήτων: «Εξαγωγικό Εμπόριο» και «Εφοδιαστικές Αλυσίδες».

Γ’ ΕΡΩΤΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 29. ANTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παράγραφος Ζ. Αντικείμενα κατάρτισης
Για το Εξαγωγικό Εμπόριο: 17 αντικείμενα κατάρτισης
Για τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες: :17 αντικείμενα κατάρτισης

Διευκρινίσεις υπ΄αριθμ. 1.1 έως 1.7
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ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗ∆ΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ-LOGISTICS»
(Αριθ. ∆ιακήρυξης: 1/2016/ΣΒΒΕ – Αύξων αριθµός συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ: 22552)
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της
Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων
Κάποια από τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σαν θεματικές ενότητες , δηλαδή πολύ μικρά για να πλατειάσεις σε
120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης.
Στην διαδικασία οργάνωσης των προγραμμάτων θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους καταρτιζόμενους για τον
τίτλο που θα καταρτισθούν ;
Αν σε μια πόλη π.χ. Ιωάννινα έχουμε 50 καταρτιζόμενους και επιλέξουν 24 από το σύνολο των 34 αντικειμένων
κατάρτισης πως θα δημιουργηθεί τμήμα;
Επίσης υπάρχει εταιρεία πιστοποίησης φυσικών προσώπων που να έχει δυνατότητα πιστοποίησης και στα 34
αντικείμενα κατάρτισης; Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΣΥΔ ,όχι.
Παρακαλούμε να απαντηθούν τα ερωτήματα μας το συντομότερο δυνατόν, για να μπορέσουμε από τη μεριά μας να
καταθέσουμε ολοκληρωμένες και ορθές προτάσεις.
Απάντηση – Διευκρίνιση υπ΄αριθμ. 1.6:
Στη διακήρυξη, στο Άρθρο 29. “Αντικείμενο του Έργου”, παράγραφος Ζ. “Αντικείμενα Κατάρτισης”, αναφέρονται τα
εξής:
"Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες που περιγράφονται παρακάτω και είναι:"
Για το Εξαγωγικό Εμπόριο
(ακολουθεί λίστα με τη μορφή bullets - 17 στο σύνολο - βλ. σελίδα 76 της διακήρυξης)
Για τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες
(ακολουθεί λίστα με τη μορφή bullets - 17 στο σύνολο - βλ. σελίδα 77 της διακήρυξης)
Διευκρινίζεται ότι οι ειδικότητες είναι οι εξής δύο:
•
Εξαγωγικό Εμπόριο
•
Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Συνεπώς, τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τις συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ η λίστα που παρατίθεται κάτω από
κάθε ειδικότητα με τη μορφή bullets, αφορά ενδεικτικές θεματικές ενότητες ανά ειδικότητα και δεν περιγράφει
τίτλους προγραμμάτων κατάρτισης.
Σε σχέση με τη δυνατότητα επιλογής από τους καταρτιζόμενους για τον τίτλο που θα καταρτιστούν βλ. Άρθρο 29 σελ.
77 της Διακήρυξης: «…Η κατανομή των ωφελουμένων στα επιμέρους αντικείμενα και προγράμματα κατάρτισης θα
γίνει βάσει της επαγγελματικής εμπειρίας τους καθώς και των εκπαιδευτικών και εργασιακών αναγκών τους όπως θα
διαγνωστούν από τον Ανάδοχο. Ο τελικός αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν ανά
αντικείμενο θα προκύψει κατόπιν της ολοκλήρωσης των ενεργειών σύζευξης των ωφελουμένων με τις επιχειρήσεις
πρακτικής άσκησης (στο πλαίσιο του υποέργου της Αυτεπιστασίας)».

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε περιπτώσεις προκηρύξεων ανοικτών διαγωνισμών , συνήθως στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις των ενδιαφερομένων σε σημεία της
προκήρυξης που χρήζουν διευκρινήσεων. Εσείς έχετε μόνο για ωφελούμενους και επιχειρήσεις. Καλό είναι να
δημιουργηθεί και για τους υποψήφιους παρόχους, γιατί μπορεί κάποιες απορίες να είναι κοινές.
Απάντηση – Διευκρίνιση υπ΄αριθμ. 1.7:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, όλα τα ερωτήματα και αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων υποβάλλονται και απαντώνται
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η πρόσβαση στις απαντήσεις-διευκρινίσεις είναι ελεύθερη σε όλους.
Επιπλέον, όλα τα ερωτήματα-αιτήματα και οι αντίστοιχες απαντήσεις- διευκρινίσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής (www.sbbe.gr)
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELOS KOPSACHEILIS
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