ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ

Ρόδος, 5/8/2014
Α.Π. ΓΠ / 5800
Η Αναπτυξιακή ∆ωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, εταίρος του
έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ, ΤΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ», με ακρωνύμιο

«Gastronomy

Net» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα –
Κύπρος 2007 – 2013, και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σύμφωνα
με την με αρ. (Κ3_01_05) και από 15-10-2012 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ του
Επικεφαλής Εταίρου του έργου και της ∆ιαχειριστικής Αρχής,
λαμβάνοντας υπόψη:
1) τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών της ΑΝ∆Ω (άρθρο 5
§ 5.α2),
2) το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013
3) την με αρ. 264 απόφαση του ∆.Σ. της 4/08/2014

Προσκαλεί
Νομικά και Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ανάλογη δυνατότητα, όπως υποβάλλουν
προσφορά για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο: «∆ημιουργία Τοπικού Σύμφωνου
Ποιότητας

∆ωδεκανήσου

για

επισκέψιμα

οινοποιεία

και

χώρους

ενδιαφέροντος για τον οίνο» προϋπολογισμού 8.000€ πλέον ΦΠΑ, στα πλαίσια
υλοποίησης δράσης του παραπάνω έργου. Αναλυτικά:
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1. Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986
(πρώην Ν. 105) που θα δηλώνεται ρητώς ότι οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν
και αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2. Οι προσφορές θα αφορούν κατ’ ελάχιστο στα ζητούμενα χαρακτηριστικά της
παρούσας. Για τις οικονομικές προσφορές που είναι ιδιαίτερα χαμηλές μπορεί
να ζητηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο επιπλέον αιτιολόγηση της προσφοράς.
3. Η παράδοση των προσφορών θα γίνεται σε κλειστούς φακέλους κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στον ισόγειο της ΑΝ∆Ω. (28ης Οκτωβρίου 72).
4. Η προθεσμία για την παράδοση του έργου είναι 45 μέρες από την
ημερομηνία υπογραφής σύμβασης.
5. Ανάρτηση της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα της ΑΝ.∆Ω. Α.Ε.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
7. Ο υποψήφιος ανάδοχος φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει:
- να διαθέτει ομάδα έργου με ειδικότητες που να καλύπτουν τις απαιτήσεις
της μελέτης: να επισυναφθεί πίνακας παρουσίασης της ομάδας έργου
- ο επικεφαλής της ομάδας να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική
ενασχόληση και τεκμηριωμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σε έργα
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση: να επισυναφτεί πίνακας
μελετών που εκπονήθηκαν σε συναφές αντικείμενο την τελευταία πενταετία
8. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, να προσκομισθεί το καταστατικό της
εταιρείας, σύντομο προφίλ καθώς και έγγραφο ορισμού νόμιμου εκπροσώπου
9. Αντικείμενο και χαρακτηριστικά μελέτης:
Στόχος της μελέτης είναι να καθορίσει τις προδιαγραφές για να χαρακτηριστεί
ένας χώρος επισκέψιμος και να δημιουργηθεί το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας
χώρων ενδιαφέροντος του οινικού τουρισμού στα ∆ωδεκάνησα. Επίσης η
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειών για τη συγκρότηση
του ∆ικτύου «∆ρόμοι Κρασιού ∆ωδεκανήσου».
Η μελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει:
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ




Υφιστάμενη κατάσταση – επισκέψιμοι χώροι ∆ωδεκανήσου
Κριτήρια (Κτιριακά, εξοπλισμού, υπηρεσιών – λειτουργίας)
Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ


Προτάσεις αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών,

εφαρμογής

συγκεκριμένων

ποιοτικών

προτύπων

και
2

προδιαγραφών
εξωτερικών

στις

επιχειρήσεις,

χώρων,

ύπαρξη

τύπος

χώρου

πινακίδων,

γευσιγνωσίας

διαμορφώσεις
με

κανονική

θερμοκρασία, χώρου πώλησης κ.α. Στην περίπτωση αμπελώνων, να
καθοριστούν

περιβαλλοντικά

κριτήρια,

υγιεινής,

φυτοπροστασίας,

συνθήκες εργασίας εργατών, αμπελουργικές πρακτικές κλπ.


Καλές

πρακτικές

επισκέψιμων

χώρων

Ελλάδας

και

εξωτερικού

(υποχρεωτικά να συνοδεύονται με φωτογραφικό υλικό και στοιχεία
επικοινωνίας)
Γ. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ


Στόχοι του δικτύου



Σχέδιο καταστατικού του δικτύου



Οικονομοτεχνική μελέτη ίδρυσης δικτύου



Προτάσεις για την εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των
μελών του και του προσωπικού



Σχέδιο προγράμματος προβολής, διαφήμισης, ενίσχυσης και υποστήριξης.



Προτάσεις

για

ανάπτυξη

νέων

δραστηριοτήτων

στο

τομέα

του

οινοτουρισμού, βάσει αντίστοιχων που υπάρχουν στο εξωτερικό


∆ημιουργία λογότυπου του δικτύου (draft).



Προτάσεις δικτύωσης των επιχειρήσεων της περιοχής με επιχειρήσεις
αλλά και ενώσεις / δίκτυα επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Προτάσεις για τη συνεργασία με ανάλογες πρωτοβουλίες οι οποίες
υλοποιούνται σε άλλες Ελληνικές αλλά και Ευρωπαϊκές περιοχές.



Περιγραφή καλών πρακτικών δικτύωσης επιχειρήσεων ως «διαδρομή»



Προτάσεις

επέκτασης

του

δικτύου

και

σε

άλλες

ομοειδείς

/

συμπληρωματικές επιχειρήσεις
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο: www.gastronomynet.eu καθώς
και στην ΑΝ.∆Ω. Α.Ε. Υποβολή προσφορών στα γραφεία της εταιρείας, 28ης
Οκτωβρίου 72, Τ.Κ. 85100, Ρόδος μέχρι την ∆ευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα
15:00. Για διευκρινήσεις: Τηλέφωνο 2241075323 εσ. 29, Υπεύθυνος: κ. Παναγιώτης
Αγγουράς.

Για την ΑΝ∆Ω Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΦΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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