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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Απευθείας Ανάθεσης για την ανεύρεση αναδόχων
για την παροχή υπηρεσιών: Α. «Διεξαγωγή Έρευνας σε εθνικό επίπεδο για την αποτίμηση
των εξειδικευμένων αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της Φιλοξενίας
σε ότι αφορά στην ανταγωνιστικότητα και στην αειφορία» και Β. Συγγραφή «Έκθεσης
Αποτίμησης Τοπικών Αναγκών» για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του παραδοτέου D.3.2.1
«Survey and development of Regional Needs Assesment Report» για τις ανάγκες του Έργου
«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 με σκοπό την ανεύρεση αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών Α. «Διεξαγωγή
Έρευνας σε εθνικό επίπεδο για την αποτίμηση των εξειδικευμένων αναγκών των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της Φιλοξενίας σε ότι αφορά στην
ανταγωνιστικότητα και στην αειφορία», με προϋπολογισμό 1.631€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και Β. Συγγραφή «Έκθεσης Αποτίμησης Τοπικών Αναγκών» για την Ελλάδα, με
προϋπολογισμό 1631€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο του παραδοτέου
D.3.2.1 «Survey and development of Regional Needs Assesment Report» με συνολικό
προϋπολογισμό 3.262€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Έργου
«Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the BalkanMediterranean 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, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στα Παραρτήματα Α και Β των προδιαγραφών και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σημειώνεται ότι απαιτούνται διαφορετικοί ανάδοχοι
για την παροχή των υπηρεσιών Α και Β.
Κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την παροχή των υπηρεσιών (κόστος μετακινήσεων,
τηλεφωνίας κλπ) θα βαρύνει τους αναδόχους. Τα παραδοτέα των υπηρεσιών θα
παραδοθούν στον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.) του Έργου, στην πόλη του Βόλου, σε μορφή
που θα υποδειχθεί από τον ίδιο (έντυπη ή/και ηλεκτρονική).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Ε.Υ. για την
πορεία των εργασιών του και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύπτει ή δύναται να
προκύψει κατά την εκτέλεσή τους, να συνεργάζεται με τον Ε.Υ., να ζητά έγκαιρα και με
σαφήνεια οιαδήποτε διευκόλυνση ή πληροφορία απαραίτητη για την εκπλήρωση 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 των Αναδόχων θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των προμηθευόμενων υπηρεσιών και την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι και την Τετάρτη 03/01/2018 στις
14.00 μ.μ. με ένδειξη εξωτερικά του φακέλου: Προσφορά για την Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ
29187, 21/12/2017, για την Υπηρεσία …. (Α ή Β), 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 αναλυτικό
βιογραφικό και τη συνολική τιμή προσφοράς. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν
οποιοδήποτε έγγραφο τους ζητηθεί για την τεκμηρίωση γνώσεων ή/και εμπειρίας σε σχέση
με την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας.
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 κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας ή έναρξης επιτηδεύματος

Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση
υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ).
Συνημμένα: Παράρτημα Α: Προδιαγραφές για τη Διεξαγωγή Έρευνας σε εθνικό επίπεδο
για την αποτίμηση των εξειδικευμένων αναγκών των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων στον τομέα της Φιλοξενίας σε ότι αφορά στην
ανταγωνιστικότητα και στην αειφορία
Παράρτημα Β: Προδιαγραφές για τη Συγγραφή «Έκθεσης Αποτίμησης
Τοπικών Αναγκών» για την Ελλάδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΘ. Ζ. ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Παράρτημα Α. Προδιαγραφές για τη Διεξαγωγή Έρευνας σε εθνικό επίπεδο για την
αποτίμηση των εξειδικευμένων αναγκών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της
Φιλοξενίας σε ότι αφορά στην ανταγωνιστικότητα και στην αειφορία
- Διεξαγωγή έρευνας βάσει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και με τη μέθοδο της
συνέντευξης σε 30 τουλάχιστον Φορείς που αντιπροσωπεύουν τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις στον τομέα της Φιλοξενίας στην Ελλάδα (π.χ. Ενώσεις Ξενοδόχων, Ξενοδοχειακά
Επιμελητήρια κλπ).
- Διεξαγωγή έρευνας βάσει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και με τη μέθοδο της
συνέντευξης σε 10 τουλάχιστον Ερευνητές σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τον τουρισμό.
- Διεξαγωγή έρευνας βάσει συγκεκριμένου ερωτηματολογίου σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
στον τομέα της Φιλοξενίας στην Ελλάδα (με μαζική αποστολή του ερωτηματολογίου).
- Η επιλογή των Φορέων, Ερευνητών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους οποίους θα
διεξαχθεί η Έρευνα, θα γίνει σε συνεννόηση με τον Ε.Υ. του Έργου.
- Τα πρότυπα ερωτηματολόγια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον Ε.Υ. του Έργου.
- Τα δεδομένα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων με πρώτη στατιστική επεξεργασία
όπως θα υποδειχθεί από τον Ε.Υ. του Έργου, θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα
παραδοθούν στον Ε.Υ. του Έργου.
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν α) πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Περιφερειακής Επιστήμης και β) τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή επιστημονικής
έρευνας με ερωτηματολόγια και στην επεξεργασία δεδομένων.
- Η παροχή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί
στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Παράρτημα Β. Προδιαγραφές για τη Συγγραφή «Έκθεσης Αποτίμησης Τοπικών Αναγκών»
για την Ελλάδα
- Η έκθεση θα είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα, και η έκτασή της 50 σελίδων
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και των αναφορών.
- Τα περιεχόμενα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα:
I. Επισκόπηση των αναγκών στην Ελλάδα
- Οικονομικό προφίλ της περιοχής
- Μερίδιο του τομέα της φιλοξενίας
- Ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων φιλοξενίας
- Ιδιότητες των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών
- Βιωσιμότητα και καινοτομίες
ΙΙ. Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας (η
ανάλυση θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων
που θα παρασχεθούν στον ανάδοχο από τον ΕΥ του Έργου)
ΙΙΙ Επισκόπηση της εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο του
Τουρισμού σε Εθνικό Επίπεδο και προτάσεις προσαρμογής με βάση
τις ανάγκες που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της Έρευνας
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν α) πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών,
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής Επιστήμης και β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμoύ ή σχετική επαγγελματική εμπειρία.
- Η παροχή της υπηρεσίας θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί
στις 15 Μαρτίου 2017.

