ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
«RE-CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα
από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη
νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου» με κωδικό ΟΠΣ 5035557
-

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ» (Αρ. Παραδοτέου 1.2)

«ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» (Αρ. Παραδοτέου 2.3)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» του Έργου
«RE-CULT - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»
Ημερομηνία: Μυτιλήνη 5/10/2020
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ. : 30436/2020
Μυτιλήνη 5 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (Αναθέτουσα Αρχή),
στο πλαίσιο του έργου «RE-CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού
στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου με κωδικό ΟΠΣ 5035557, του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους της
Ελλάδας και της Κύπρου, προτίθεται να αναθέσει:
Α) τη διοργάνωση της 6ης τεχνικής συνάντησης στη Μυτιλήνη το Σεπτέμβριο 2021.
Β) τη διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη το Σεπτέμβριο 2021.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής. Η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει το σύνολο των υπηρεσιών σε έναν ανάδοχο.
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 12.620,00€
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.177,42 καθαρό ποσό, 2.442,58 ΦΠΑ
24%), ο οποίος αναλύεται ως εξής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα::

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διοργάνωση της 6ης τεχνικής
συνάντησης του έργου στη
Μυτιλήνη.

1.2 «RE-CULT Διαχείριση και
Συντονισμός
έργου Τεχνικές
Συναντήσεις»

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ2

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CPV

Α/Α

Υποέργο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

79
95
20
00
-2

Υπ

1

500,00€

ΦΠΑ 24 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

120,00€

620,00€
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διοργάνωση
Κοινού
Συνεδρίου Ανάδειξης της
Θρησκευτικής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Ανάπτυξης
του
Θρησκευτικού
Τουρισμού στη Μυτιλήνη.

2.3 «RE-CULT Δημοσιότητα
και
Πληροφόρηση Κοινό Συνέδριο
Ανάδειξης της
Θρησκευτικής
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς»

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ2

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

CPV

Α/Α

Υποέργο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

79
95
00
00
-8

Υπ

1

9.677,42€

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΦΠΑ 24 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

2.322,58€

12.000,00€

10.177,42€

2.442,58€

12.620,00€

Η δαπάνη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης των υποέργων «RE-CULT - Διαχείριση
και Συντονισμός έργου - Τεχνικές Συναντήσεις» και «RE-CULT - Δημοσιότητα και
Πληροφόρηση - Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
του Έργου «RE-CULT - Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική
περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου με κωδικό ΟΠΣ 5035557, του Προγράμματος
Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Διάρκεια - Τροποποίηση - Κυρώσεις: Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την ανάρτησή της
απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει δύο (2) μήνες από την οριστική παραλαβή των
υπηρεσιών.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθ.
132 και 217 του Ν. 4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα άρθ. 218 του Ν.
4412/2016.
Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών :
Η χρονική διάρκεια και ο τόπος υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι.
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή του
κάθε παραδοτέου.
Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία θα
συντάσσει και θα υπογράψει τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής σύμφωνα
με τα άρθρα 219 και 220 του ν 4412/16.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και
εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από τον φορέα.
•
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
•
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου.
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•
•

Η παράδοση υλικών (π.χ. έντυπα) θα λάβει χώρα με Δελτίο Αποστολής.
Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
•
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με
τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών,
ενδεικτικά:
8% ή 20% κατά περίπτωση επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το
άρθρο 64 του Ν.4172/2013.
0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 44
του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί
του χαρτοσήμου.
0,06% υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350
παρ.3 του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί
της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%
επί του χαρτοσήμου.
Πληροφορίες/ Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Προσφορών
Γενικές και ειδικές πληροφορίες δίνονται από τον κ. Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, κτ. Γεωγραφίας, γραφείο ΙΣ. 2.24, τηλ. 2251036624, ή με ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: canag@aegean.gr.

Υποβολή προσφορών μέχρι και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ..μ.
υπόψη κ. Χρήστου-Νικόλαου Αναγνωστόπουλου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος
Πανεπιστημίου, κτ. Γεωγραφίας, γραφείο ΙΣ. 2.24, Μυτιλήνη, 81132 τηλ. 22510-36624, ή με
ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: canag@aegean.gr.
Περιεχόμενο προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένη και υπογεγραμμένη προσφορά
στα ελληνικά η οποία θα περιέχει τα παρακάτω:
Α) Δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
όπως ισχύει κάθε φορά) για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός
φορέας :
α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
β. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
γ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών ,από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση
εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της
διαδικασίας ανάθεσης.
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ε. Δεσμεύεται πως θα εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και τηρώ τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.
η. Δεσμεύεται σε περίπτωση που πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσία θα προσκομίσει (πριν
την απόφαση ανάθεσης) σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016:
1. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους οποίους καταβάλει εισφορές ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική
ενημερότητα) εν ισχύει,
2. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύει .
3. Απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του
οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου
την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην
περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 9 ν. 4412/2016) συνοδευόμενο από
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης που έχει εκδοθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών από
την υποβολή του.
2. Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας:
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση,
δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και
ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση Υπηρεσίας. Ως ελάχιστη προϋπόθεση για
τη συμμετοχή του στην πρόσκληση, ο φορέας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω:
1. Ειδικότερα, θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) να έχουν
ολοκληρώσει την οργάνωση τουλάχιστον πέντε (5) συνεδρίων με πάνω από 250
συμμετέχοντες.
Επιπλέον, θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) να έχουν ολοκληρώσει
τουλάχιστον
τρεις
(3)
συμβάσεις
δράσεων
προβολής-δημοσιότητας
σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκ των οποίων η μία (1) να αφορά έργο διασυνοριακής
συνεργασίας.

(τύπος & ημ/νία)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ (από – έως)

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α/Α

Θα πρέπει να κατατεθεί Πίνακας των κυριότερων συναφών έργων, που εκτέλεσε/εκτελεί ή
στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει ο οικονομικός φορέας κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με
συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου, ως εξής:

Όπου:
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-

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

-

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του
επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό ή βεβαίωση Δημόσιας Αρχής,
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση
της διαθέσιμης υπηρεσίας κ.ο.κ.
Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από αποδεικτικά στοιχεία
εκτέλεσης. Εάν οι Πελάτες είναι Δημόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται
απλά αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης,
συντασσόμενα από την Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται αντίστοιχο
πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, αυτό θα αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα. Για έργα που έχει υλοποιήσει ο οικονομικός φορέας, ως μέλος
κοινοπραξίας (εταίρος) συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, αρκεί η
προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον οικονομικό φορέα ότι το έργο έχει εκτελεστεί
επιτυχώς. Εάν οι Πελάτες είναι ιδιωτικοί φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ή
δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μεταξύ τους σύμβαση ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς το έργο. Σε
περίπτωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται
βεβαίωση ή δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα.
Σημειώνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες,
τους οποίους αναφέρει ο προσφέρων.
2. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και
αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, σε
όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η
προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό
άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία:
•
Υπεύθυνος Έργου, με Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, και εμπειρία τουλάχιστον δύο
(2) ετών σε δράσεις προβολής-δημοσιότητας και διοργάνωσης συνεδρίων, συμμετοχή ως
υπεύθυνος έργου σε τουλάχιστον ένα (1) διασυνοριακό έργο με υλοποίηση δράσεων
προβολής-δημοσιότητας
•
Δύο στελέχη, με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δράσεις προβολήςδημοσιότητας και διοργάνωσης συνεδρίων, συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) διασυνοριακό
έργο με υλοποίηση δράσεων προβολής-δημοσιότητας
Θα πρέπει να κατατεθούν:
α) Σχετικοί τίτλοι σπουδών
β) Βιογραφικό/ά Σημείωμα/τα όπου θα αποδεικνύεται η σχετική εμπειρία, συνοδευόμενο
από Υπεύθυνη Δήλωση που θα βεβαιώνει το αληθές των περιγραφών στο βιογραφικό
σημείωμα και συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας Ομάδας Έργου
Ονοματεπώνυμο
Ομάδας Έργου

Μέλους Ρόλος στην Ομάδα
Εμπειρία
Καθήκοντα
Έργου
μέλους
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Ονοματεπώνυμο
Ομάδας Έργου

Μέλους Ρόλος στην Ομάδα
Εμπειρία
Καθήκοντα
Έργου
μέλους

3.
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν την άδεια λειτουργίας
τουριστικού γραφείου από το Υπουργείο Τουρισμού σε ισχύ.
4.
Προς απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους
απαιτείται να διαθέτουν και να καταθέσουν πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό
Μητρώο του οικείου Επιμελητηρίου (εφόσον τηρείται) ή γενικότερα βεβαίωση αρμόδιου
φορέα για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος του υποψηφίου (και κάθε μέλους του
κοινοπρακτικού σχήματος)
5.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν
πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1435:2009 σε ισχύ.
Τα έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.

Γ) Τεχνική Προσφορά: Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει τεχνική προσφορά
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και ΙΙ.
Γ) Οικονομική προσφορά: Συμπληρωμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με
το Παράρτημα ΙΙ. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις προϋπολογισθείσες τιμές ανά
υπηρεσία.
Άλλοι όροι
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, αυτή θα
ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αν. Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Αιγαίου

MARIA
MAVRI

Digitally signed
by MARIA MAVRI
Date: 2020.10.05
10:10:52 +03'00'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα υπηρεσία αφορά στη διοργάνωση της 6ης τεχνικής συνάντησης της Πράξεως
«Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη
και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και
της Κύπρου» με ακρωνύμιο RECULT, καθώς και στη διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης
της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού,
που προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στη Μυτιλήνη το Σεπτέμβριο 2021.
Σκοπός της Πράξεως είναι: α) η προώθηση και από κοινού ανάδειξη της της θρησκευτικής
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη συντονισμένου σχεδιασμού δράσεων
θεσμικής θεμελίωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή, β) η
καθοδήγηση των εμπλεκομένων μερών στη κατεύθυνση της δημιουργίας ενός
ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάδειξη της υλικής και άυλης
θρησκευτικής-πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου που θα απευθύνεται
σε προσκυνητές, φιλέρευνους τουρίστες και θαυμαστές της Τέχνης, μέσα από θρησκευτικές
– προσκυνηματικές περιηγήσεις και πολιτισμικά "οδοιπορικά", στους δρόμους που χάραξαν
θρησκείες, λαοί και πολιτισμοί κατά τη μακραίωνη ιστορία της διασυνοριακής περιοχής της
Ελλάδας και της Κύπρου. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να δημιουργήσει καινοτόμα εργαλεία που θα
ενισχύσουν την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού μέσα και από την επέκταση της
τουριστικής περιόδου για τη διασυνοριακή περιοχή.
Στην Πράξη RECULT συμμετέχουν οι παρακάτω εταίροι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Το υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου (ως Κύριος Δικαιούχος)
Το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Η Εκκλησία της Ελλάδος
Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-ΕΛΚΕ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου

Στα πλαίσια της Πράξεως οργανώνονται συναντήσεις συντονισμού μεταξύ των εταίρων, ενώ
προγραμματίζεται και Κοινό Συνέδριο Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής
Κληρονομίας και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού με έμφαση στη Διασυνοριακή
Περιοχή ως Πανορθόδοξο Προσκυνηματικό Κέντρο.
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει τον εταίρο «Πανεπιστήμιο Αιγαίου-ΕΛΚΕ» από το οποίο θα
λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης για την οργάνωση και υλοποίηση της 6 ης
τεχνικής συναντήσεως μεταξύ των εταίρων και της διοργάνωσης Κοινού Συνεδρίου
Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού
Τουρισμού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών:
A)

Διοργάνωση της 6ης τεχνικής συνάντησης του έργου στη Μυτιλήνη.
Θα πραγματοποιηθεί η 6η τεχνικής συνάντησης του έργου στη Μυτιλήνη.
Οι συμμετέχοντες εκτιμώνται σε τουλάχιστον 16 ± 3 άτομα.
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Η συνάντηση θα διοργανωθεί σε αίθουσα με την κατάλληλη υποδομή στις εγκαταστάσεις
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (προβολικό, μικροφωνική εγκατάσταση, ασύρματη πρόσβαση
στο διαδίκτυο).
Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης, στους συμμετέχοντες θα προσφέρεται Καφέ φίλτρου,
Τσάι, Χυμό πορτοκάλι, Εμφιαλωμένο νερό (μπουκάλι) βουτήματα, κέϊκ.
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Διάρκεια 1 ημέρας Σεπτέμβριος 2021. Η ακριβής ημερομηνία
θα οριστεί τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα και η ατζέντα θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 1 μήνα
νωρίτερα.

B)
Διοργάνωση Κοινού Συνεδρίου Ανάδειξης της Θρησκευτικής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και Ανάπτυξης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη Μυτιλήνη.
Σκοπός του συνεδρίου θα είναι η ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής ως Πανορθόδοξο
Προσκυνηματικό Κέντρο και η προβολή όλων των θρησκευτικών μνημείων καθώς και της
υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς όπως θα αποτυπωθούν στην ψηφιοποίηση, ώστε
να εξελιχθούν σε πόλο έλξης εκατομμυρίων προσκυνητών – εναλλακτικών τουριστών.
Το συνέδριο θα έχει διάρκεια μία (1) ημέρα, και θα προσελκύσει τουλάχιστον 250 ± 25
συμμετέχοντες.
Η συνάντηση θα διοργανωθεί σε αίθουσα στην πόλη της Μυτιλήνης που θα ενοικιαστεί από
τον ανάδοχο, και η οποία θα διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (προβολικό,
μικροφωνική εγκατάσταση, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο).
Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης, σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφέρεται κατ’
ελάχιστο: Καφέ φίλτρου, Τσάι, Χυμό πορτοκάλι, Εμφιαλωμένο νερό (μπουκάλι) βουτήματα,
κέϊκ
Η παροχή του catering θα είναι διαθέσιμη συνεχόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Θα υπάρχει και ένα ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα σε μπουφέ που θα περιλαμβάνει: Sandwich
Brioche Κοτοσαλάτα Μαρούλι, Sandwich Brioche Ζαμπόν-Τυρί-Μαρούλι, Sandwich Mini
Baguette Φέτα Τομάτα Πάστα Ελιάς, Sandwich Mini Baguette Γαλοπούλο, Καπνιστό Τυρι
Μαρουλι, Σαλατικά: Ζαρντινιέρα Χορταρικών dip sauce,
Γλυκό: Μικρά Γλυκά Διάφορα (Ταρτάκια Φρούτων, Σουδάκια, Εκλεράκια), Εμφιαλωμένο
νερό (μπουκάλι), Αναψυκτικά
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς και διαμονής τριών (3)
διακεκριμένων εισηγητών από το εσωτερικό. Για τους εισηγητές θα χρειαστεί διαμονή για
δύο διανυκτερεύσεις (την προηγουμένη και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου) σε
ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πλήρη διατροφή και αεροπορικά εισιτήρια για τη
Μυτιλήνη μετ’ επιστροφής. Θα πρέπει να προσκομιστούν τα παρακάτω:
•

Boarding passes μετακινούμενων (στην αγορά των εισιτηρίων δε θα πρέπει να γίνει
χρήση μεταφορικού ισοδύναμου)

•

Παραστατικό ξενοδοχείου με αναφορά στα ονόματα των διαμενόντων

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Διάρκεια 1 ημέρα, το Σεπτέμβριο 2021. Η ακριβής ημερομηνία
θα οριστεί τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα.
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Σε περίπτωση: α) παράτασης του έργου εκδηλώσεις δύναται να υλοποιηθούν πέρα από
αυτή την ημερομηνία και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης του έργου, β) που υφίστανται λόγοι ανωτέρας (όπως COVID-19 κλπ)
και δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, η σύμβαση δύναται να
υλοποιηθεί είτε μέρος αυτής με αντίστοιχη προσαρμογή του τιμήματος είτε να ματαιωθεί.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποέργο

CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1

Διοργάνωση της 6ης
τεχνικής συνάντησης
του έργου στη
Μυτιλήνη.

«RE-CULT Διαχείριση και
Συντονισμός
έργου - Τεχνικές
Συναντήσεις»

799
520
00-2

Υπ

1

799
500
00-8

Υπ

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

Διαλείμματα καφέ

1.1

Προσφερόμενα είδη:
Καφές φίλτρου, Τσάι,
Χυμός
πορτοκάλι,
Εμφιαλωμένο
νερό
(μπουκάλι), βουτήματα,
κέϊκ.

2

Διοργάνωση
Κοινού
Συνεδρίου Ανάδειξης
της
Θρησκευτικής
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
και
Ανάπτυξης
του
Θρησκευτικού
Τουρισμού
στη
Μυτιλήνη.

2.1

Ενοικίαση αίθουσας με
εξοπλισμό

«RE-CULT Δημοσιότητα και
Πληροφόρηση Κοινό Συνέδριο
Ανάδειξης της
Θρησκευτικής
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς»

1

Διαλείμματα Καφέ

2.2

Προσφερόμενα είδη:
Καφές φίλτρου, Τσάι,
Χυμός
πορτοκάλι,
Εμφιαλωμένο
νερό
(μπουκάλι), βουτήματα,
κέϊκ.

1
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Ελαφρύ Γεύμα

2.3

Μπουφές με Sandwich
Brioche
Κοτοσαλάτα
Μαρούλι,
Sandwich
Brioche Ζαμπόν-ΤυρίΜαρούλι,
Sandwich
Mini Baguette Φέτα
Τομάτα Πάστα Ελιάς,
Sandwich Mini Baguette
Γαλοπούλο, Καπνιστό
Τυρι
Μαρουλι,
Σαλατικά: Ζαρντινιέρα
Χορταρικών dip sauce,

1

Γλυκό: Μικρά Γλυκά
Διάφορα
(Ταρτάκια
Φρούτων,
Σουδάκια,
Εκλεράκια),
Εμφιαλωμένο
νερό
(μπουκάλι),
Αναψυκτικά

2.4

Αεροπορικά εισιτήρια
τριών προσκεκλημένων
ομιλητών

1

2.5

Διαμονή
τριών
προσκεκλημένων
ομιλητών

1

ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Χρόνος ισχύς προσφοράς………….
Ημερομηνία και Υπογραφή/Σφραγίδα
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