Δημόσια Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή Επιστημονικών Συνεργατών
στον Κατάλογο (Μητρώο) Αναδόχων της
Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1/19‐9‐2011 (Πρακτ
198) Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα
παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης στους ΟΤΑ της
περιοχής παρέμβασής της, για προγράμματα και έργα που υλοποιούν στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για συνεργασία με στελέχη των παρακάτω
ειδικοτήτων:
Ειδικότητες
Οικονομολόγος ΠΕ

Απαραίτητα προσόντα
Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης,
διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης έργων και
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λογιστής ΠΕ

Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης,
διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης έργων και
προγραμμάτων της ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωτεχνικός ΠΕ ή ΤΕ

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε θέματα αναπτυξιακού
σχεδιασμού ΟΤΑ, συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και
προγραμμάτων ανάπτυξης του αγροτικού χώρου

Πληροφορικής ΠΕ

Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και
παρακολούθησης δικτύων, τεχνικής υποστήριξης και
δημιουργίας website

Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε θέματα δημοσίων έργων,
μελετών και έργων ΟΤΑ και προγραμμάτων ανάπτυξης του
αγροτικού χώρου

Μορφή συνεργασίας
Η συνεργασία θα συνάπτεται μετά από απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας και θα έχει τη μορφή
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς αυτήν, με υπογραφή σχετικής διμερούς σύμβασης
που θα περιλαμβάνει το αντικείμενο, τους όρους, τη διάρκεια και τη συνολική αμοιβή του
αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων
και προμηθειών της Εταιρείας και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων
Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ.

Τόπος συνεργασίας
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται με δικά του μέσα και σε χώρο της επιλογής του,
πλην των περιπτώσεων που θα απαιτούν την παρουσία του στα γραφεία της Εταιρείας στο
Λεβίδι Αρκαδίας ή στα γραφεία του υποστηριζόμενου ΟΤΑ ή σε άλλους χώρους που
συνδέονται με την παροχή των συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών προς τον ΟΤΑ.
Διάρκεια συνεργασίας
Η διάρκεια συνεργασίας εξαρτάται από τη φύση, το αντικείμενο, την έκταση και τις
συμβατικές προθεσμίες του έργου, για το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του συνεργάτη
Αναδόχου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στον Κατάλογο (Μητρώο) Αναδόχων της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ
(φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών) καλούνται να υποβάλλουν τα εξής, κατά
περίπτωση, δικαιολογητικά:


Πλήρες και αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα



Τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, κλπ).



Στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας/ προϋπηρεσίας



Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, υποβάλλονται επιπλέον τα εξής:


Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους



Βεβαίωση για την εφαρμογή συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας



Περιγραφή τεχνικής υποδομής και γενικής στελέχωσης

Υποβολή δικαιολογητικών εκδήλωσης ενδιαφέροντος*
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται
ταχυδρομικώς με επιστολή στη Διεύθυνση Προσωπικού της Εταιρείας στην ταχυδρομική
διεύθυνση: Λεβίδι Αρκαδίας, ΤΚ 22002, υπ’ όψη κ. Εύης Λιάκου, μέχρι την Πέμπτη 24
Νοεμβρίου 2011 και ώρα 15:00.
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι Ανάδοχοι θα αξιολογηθούν
από το ΔΣ της Εταιρείας με τα εξής κριτήρια:

α) τα οικονομικά μεγέθη, η τεχνική υποδομή και η γενική στελέχωση του
ενδιαφερόμενου,
β) η εξειδίκευσή του (γνώσεις και εμπειρία)
γ) οι ικανότητες και η αξιοπιστία που έδειξε σε προηγούμενη συνεργασία του
με την Επιχείρηση

δ) η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (για την περίπτωση νομικών
προσώπων)
ε) η δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης της Επιχείρησης
Στον Κατάλογο θα εγγραφούν όσοι ενδιαφερόμενοι κριθεί ότι καλύπτουν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις, όλοι δε οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με σχετικό έγγραφο.
*Θα τηρηθούν οι κανόνες εχεμύθειας και απόλυτης εμπιστευτικότητας στην υποβολή των
δικαιολογητικών.

Για την ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γιάννης Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας

