ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Aρ. Πρωτ: 19225
Βόλος, 03/08/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Άννα Ζυγούρα
ΤΗΛ.: 2421074470 κιν. 6973049846
e-mail: azygoura@uth.gr
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Απευθείας Ανάθεσης για την παροχή
υπηρεσιών διοργάνωσης οδικού ταξιδιού για 10 άτομα και συνοδό (μέλος της
ομάδας Έργου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) με τόπο αναχώρησης την πόλη
του Βόλου και τόπο προορισμού την πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας, για τις ανάγκες
του έργου με τίτλο «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable
Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region - HELIX», κωδ. 5468.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προτίθεται να προβεί σε απευθείας
ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και πραγματοποίησης οδικού
ταξιδιού για 10 άτομα και συνοδό (μέλος της ομάδας Έργου από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας) με τόπο αναχώρησης και επιστροφής την πόλη του Βόλου και τόπο
προορισμού την πόλη Βάρνα στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο του παραδοτέου D.5.2.2
Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality, για τις
ανάγκες του έργου με τίτλο «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for
Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region - HELIX», κωδ. 5468
που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και τα οποία
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των
κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, συνολικού προϋπολογισμού 4.200€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Σε κάθε περίπτωση, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα των προδιαγραφών και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Ε.Υ. για
οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύπτει ή δύναται να προκύψει κατά την εκτέλεσή του
αντικειμένου της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό
καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί
απαραίτητο.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και
την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου.
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Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι και την Παρασκευή 31/08/2018
στις 14.00 μ.μ. με ένδειξη εξωτερικά του φακέλου: Προσφορά για την Πρόσκληση με τον
Αρ. Πρωτ.: 19225, 03/08/2018, για το έργο με Κωδ. 5468, στην Επιτροπή Ερευνών
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά –Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334,
Βόλος), υπόψη κ. Παντολέοντα Σκάγιαννη και θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά
τις υπηρεσίες, τις προδιαγραφές τους και την τιμή ανά υπηρεσία.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, 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, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3
του Ν.4412/2016:
-

Φορολογική ενημερότητα (για γενική χρήση για φορείς εκτός κεντρικής διοίκησης)
Ασφαλιστική ενημερότητα
Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας
Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας

Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος,
κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ).
Συνημμένα: Παράρτημα Προδιαγραφών Υπηρεσίας Διοργάνωσης και Πραγματοποίησης
Ταξιδιού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΘ. Ζ. ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Παράρτημα: Προδιαγραφές υπηρεσίας διοργάνωσης και πραγματοποίησης
ταξιδιού
Παραδοτέο
Οδική
μεταφορά 10
ατόμων και
ενός συνοδού μέλους της
ομάδας Έργου
από το
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, στη
Βάρνα της
Βουλγαρίας

Ποσότητα
1 ταξίδι

Προδιαγραφές
Διαδρομή: Βόλος
(Ελλάδα) – Βάρνα
(Βουλγαρία) και
επιστροφή μετά
από 4
διανυκτερεύσεις.

Προϋπολογισμός
2.000€

Οδική μεταφορά με
ίδιον μέσο
(ιδιωτικό
λεωφορείο), το
οποίο να πληροί
όλες τις
προδιαγραφές της
ασφαλούς
μετακίνησης,
σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία
Τις ημέρες
διαμονής των 10
ατόμων στη Βάρνα,
θα περιλαμβάνεται
η, με οδικό μέσο
του Αναδόχου,
πρωινή μεταφορά,
όλων των
συμμετεχόντων
από τον τόπο
διαμονής τους στον
τόπο διεξαγωγής
των
δραστηριοτήτων
του Έργου (εντός
της πόλης της
Βάρνας) και
επιστροφή τους τις
απογευματινές
ώρες.

Διανυκτέρευση
10 ατόμων
στην πόλη της
Βάρνας

4
10 μονόκλινα
διανυκτερεύσεις δωμάτια με
ατομικό μπάνιο και
πρωινό για 4
διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο

1.600€
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Διατροφή 10
ατόμων τις
ημέρες
ταξιδιού από
Βόλο σε Βάρνα
και από Βάρνα
σε Βόλο

2 ημέρες (τις
ημέρες της
μετάβασης από
Βόλο προς
Βάρνα και
επιστροφής από
Βάρνα προς
Βόλο)

τουλάχιστον 2
αστέρων στην πόλη
της Βάρνας
Γεύμα, σνάκ /
ροφήματα
/αναψυκτικά και
δείπνο για τις
ημέρες μετάβασης
από Βόλο προς
Βάρνα και από
Βάρνα προς Βόλο

600€

Επιπλέον προδιαγραφές:
1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
2) Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής κάποιου (ων) από τους συμμετέχοντες, η
αμοιβή του Αναδόχου εκπίπτει μόνον ως προς την αποζημίωση για το ξενοδοχείο, ως
εξής: εάν η ειδοποίηση για την ακύρωση γίνει έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση,
εκπίπτει το ήμισυ του ποσού, ενώ εάν γίνει εντός 7 ημερών πριν την αναχώρηση
ουδέν ποσόν εκπίπτει.
3) Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στα μέσα Οκτωβρίου 2018. Συγκεκριμένες ημερομηνίες
αναχώρησης και επιστροφής θα συμπεριληφθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί
με τον Ανάδοχο.
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