ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Aρ. Πρωτ: 29190

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Βόλος, 21/12/2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Άννα Ζυγούρα
ΤΗΛ.: 6973049846
e-mail: azygoura@uth.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Απευθείας Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών
διοργάνωσης εκδηλώσεων 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 εκδηλώσεων, στο πλαίσιο των
παραδοτέων
- D.2.2.4 National Awareness Raising Event in Volos (Programme of Event in Gr, Roll-up Band
of the Project in Gr, catering for 50 participants: coffee-break, lunch, PromotionalInformational Material for the participants)
- D.6.2.2 Blended Mobility course "Entrepreneurial Skills for Sustainable Hospitality
Enterprises" for SME repr, Volos (Gr), catering for 35 persons (coffee breaks, lunch, dinner),
3 days
- WP2- D.2.2.3 Elaboration of project results Brochure - A5 two sided colourful, cardboard,
in Gr
- WP2-D.2.2.5 Final Dissemination Conference,(Programme, Conference Bands,
Promotional - Informational Material for the participants, catering for 50 participants:
coffee-breaks, lunch)
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 9.200 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών αφορά στην παροχή υπηρεσιών catering και στην
προμήθεια ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του έργου και χωρίζεται
σε δύο (2) κατηγορίες:

α) Προμήθεια έντυπου ενημερωτικού και προωθητικού υλικού: προγράμματα
εκδηλώσεων, banner, μπροσούρα, προωθητικό υλικό (μπλοκ και στυλό, μνήμες usb,
περιλαίμια και καρτελάκια συνέδρων με το λογότυπο του Έργου), συνολικού
προϋπολογισμού 2.450 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
β) Υπηρεσίες catering: καφές, γεύματα και δείπνο για τις ανάγκες τριών εκδηλώσεων του
έργου, συνολικού προϋπολογισμού 6.750 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Σε κάθε περίπτωση, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες Α και Β των Τεχνικών Προδιαγραφών και οι
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την παροχή της υπηρεσίας (κόστος μετακινήσεων κλπ)
θα βαρύνει τους παρόχους των υπηρεσιών. 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 του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των προμηθευόμενων αγαθών και υπηρεσιών.
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 τον Αρ.
Πρωτ 29190, 21/12/2017, για την Υπηρεσία (Α ή/και 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 αναλυτικά τα είδη, τις τεχνικές προδιαγραφές τους και την τιμή ανά είδος.
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 :
-

Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
Ασφαλιστική ενημερότητα
Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας

Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση
υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ).

Συνημμένα: Πίνακας
Α.
Τεχνικές
Προδιαγραφές
για
την
προμήθεια
προωθητικού/ενημερωτικού υλικού
Πίνακας Β. Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια υπηρεσιών catering

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια προωθητικού/ενημερωτικού
υλικού
Παραδοτέο
Πρόγραμμα
εκδήλωσης

Ποσότητα
70

Roll-up banner

1

Μπλοκ
σημειώσεων

150

Στυλό

150

Μνήμες usb

50

Μπροσούρα
αποτελεσμάτων
έργου

1000

Πρόγραμμα
εκδήλωσης

70

Περιλαίμιο –
Καρτελάκι
συνέδρου

50

Προδιαγραφές
Χαρτί 150 γρ
ιλουστρασιόν,
έγχρωμη εκτύπωση,
εκτύπωση δύο όψεων,
μέγεθος Α4 (δίπτυχο)
Διαστάσεις 85Χ200
εκ., έγχρωμο, μονής
όψης, με βάση και
θήκη μεταφοράς
Μέγεθος Α4, με τα
λογότυπα του έργου,
τετραχρωμία
Διαρκείας, με το
λογότυπο του έργου
Χωρητικότητας 8GB,
εκτύπωση με το
λογότυπο του έργου
Μέγεθος Α5, διπλής
όψης, έγχρωμη
εκτύπωση, χαρτί 150
γρ ιλουστρασιόν
Χαρτί 150 γρ
ιλουστρασιόν,
έγχρωμη εκτύπωση,
εκτύπωση δύο όψεων,
μέγεθος Α4 (δίπτυχο)
Έγχρωμα, εκτύπωση
λογότυπου
προγράμματος

Ημερομηνία παράδοσης
10 ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης (το αργότερο
μέχρι 30 Ιανουαρίου 2018)*

10 ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης (το αργότερο
μέχρι 30 Ιανουαρίου 2018)*
10 ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης (το αργότερο
μέχρι 30 Ιανουαρίου 2018)*
10 ημέρες από την υπογραφή
της σύμβασης (το αργότερο
μέχρι 30 Ιανουαρίου 2018)*
30 Ιουνίου 2019*

30 Ιουνίου 2019*

30 Ιουνίου 2019*

30 Ιουνίου 2019*

*ενδέχεται να υπάρχει τροποποίηση στις ημερομηνίες ανάλογα με την πορεία του έργου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υπηρεσιών catering
Υπηρεσία

Ποσότητα

Περιγραφή

Ημερομηνία

1

Αριθμός
Ατόμων
50 Χ 1

Καφές

Καφές και τσάι, νερό,
αναψυκτικά,
βουτήματα και κέικ

Γεύμα

1

50 Χ 1

Καφές

6 (για τρεις
35 Χ 6
συνεχόμενες
ημέρες, δύο
φορές την
ημέρα)
3 (για τρεις
35 Χ 3
συνεχόμενες
ημέρες)

3 ορεκτικά, 2
σαλάτες, 2 κυρίως
πιάτα, επιδόρπιο,
νερό, αναψυκτικά,
σκεύη για το
σερβίρισμα (πιάτα,
ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα),
άτομο για το
σερβίρισμα στο
μπουφέ
Καφές και τσάι, νερό,
αναψυκτικά,
βουτήματα και κέικ

Σε συνεννόηση
με τον Ε.Υ του
Έργου, το
αργότερο μέχρι
31 Ιανουαρίου
2018*
Σε συνεννόηση
με τον Ε.Υ του
Έργου , το
αργότερο μέχρι
31 Ιανουαρίου
2018)*

Γεύμα**

Δείπνο**

3 (για τρεις
35 Χ 3
συνεχόμενες
ημέρες)

4 ορεκτικά, 2
σαλάτες, 3 κυρίως
πιάτα (1
χορτοφαγικό)
επιδόρπιο, νερό,
αναψυκτικά, σκεύη
για το σερβίρισμα
(πιάτα, ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα),
άτομο για το
σερβίρισμα στο
μπουφέ
4 ορεκτικά, 2
σαλάτες, 3 κυρίως
πιάτα (1
χορτοφαγικό),
επιδόρπιο, νερό,
αναψυκτικά, σκεύη
για το σερβίρισμα
(πιάτα, ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα),
άτομο για το

Απρίλιος 2019,
σε συνεννόηση
με τον Ε.Υ. του
Έργου*
Απρίλιος 2019,
σε συνεννόηση
με τον Ε.Υ. του
Έργου *

Απρίλιος 2019,
σε συνεννόηση
με τον Ε.Υ. του
Έργου *

Καφές

1

50 Χ 1

Γεύμα

1

50 Χ 1

σερβίρισμα στο
μπουφέ,
τραπεζοκαθίσματα
Καφές και τσάι, νερό,
αναψυκτικά,
βουτήματα και κέικ
3 ορεκτικά, 2
σαλάτες, 2 κυρίως
πιάτα, επιδόρπιο,
νερό, αναψυκτικά,
σκεύη για το
σερβίρισμα (πιάτα,
ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα),
άτομο για το
σερβίρισμα στο
μπουφέ

Ιούλιος 2019, σε
συνεννόηση με
τον Ε.Υ. του
Έργου*
Ιούλιος 2019, σε
συνεννόηση με
τον Ε.Υ. του
Έργου*

*ενδέχεται να υπάρχει τροποποίηση στις ημερομηνίες ανάλογα με την πορεία του έργου
**Το μενού για τα 3 γεύματα και τα 3 δείπνα, τον Απρίλιο του 2019, θα πρέπει να διαφοροποιείται,
καθώς αφορά στα ίδια άτομα.

