
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέκα: « Πξόζθιεζε θαηάζεζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα κεηαθίλεζε ζε Επξωπαϊθό 

Πξόγξακκα Erasmus+, Δξάζε KA1 “Κηλεηηθόηεηα Εθπαηδεπνκέλωλ Επαγγεικαηηθήο 

Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο’’ » 

Σν 2ν Δ.Κ. Κνδάλεο (Πηνιεκαΐδα) δεηά θαηάζεζε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-2-2017, άξζξν 6, (ΦΔΚ 681/η.Β΄/6-3-2017), γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο ζηε ΒΑΡΚΔΛΩΝΖ / ΗΠΑΝΗΑ, ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Erasmus+, Γξάζε KA1 “Κηλεηηθφηεηα Δθπαηδεπνκέλσλ 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο’’, κε ηίηιν: “Mechatronics Manufacturing 

Systems” θαη θσδ. 2017-1-EL01-KA102-035330, ην νπνίν πινπνηεί ην ζρνιείν καο.  

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιχηεξεο νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά πξνζθνξάο 

ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε πξνζθνξά έωο ηελ Σεηάξηε 

13/12/2017 θαη ώξα 12:00 πκ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα 

κέξα θαη ψξα 12:30 κκ.  Ζ πξνζθνξά πεξηιακβάλεη: 

 

Μεηαθνξά 18 αηόκωλ (ζπλνδψλ θαη καζεηψλ/ηξηψλ) νδηθψο απφ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ πξνο ην 

αεξνδξφκην ηεο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, αεξνπνξηθά εηζηηήξηα γηα ΒΑΡΚΔΛΩΝΖ ζηηο             

10-4-2018, θαη επηζηξνθή απφ ΒΑΡΚΔΛΩΝΖ ζην αεξνδξφκην ηεο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ θαη 

νδηθψο ζηελ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ζηηο 24-4-2018. 

 

Δηθαίωκα ζπκκεηνρήο: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα ηαμηδησηηθά 

γξαθεία, πνπ πιεξνχλ ηηο θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

 

ύληαμε θαη ππνβνιή πξνζθνξώλ: Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζην 2ν Δ.Κ. Κνδάλεο 

(Πηνιεκαΐδα) ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή, ζε θιεηζηφ θάθειν, έσο 13/12/2017, ψξα 12:00 

πκ. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, θάζε ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζα θαηαζέζεη απαξαηηήησο θαη 

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη φηη δηαζέηεη ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο θαη 

κάιηζηα ζε ηζρχ. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
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Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ  

επηκέξνπο ζηάδηα: 

1.  Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

2.  Έιεγρνο 

3.  Αμηνιφγεζε πξνζθνξάο 

4.  Δπηινγή αλαδφρνπ 

 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε ή κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, εάλ ζε απηήλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. 

 

Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη, ρσξίο λα 

απνζθξαγηζζνχλ, έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ, ησλ δηαλνκέσλ ή ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο. 

 

Σξόπνο πιεξωκήο (νη πιεξωκέο γίλνληαη κέζω ηξαπέδεο):  

Πξνθαηαβνιή: 80% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαηαβιεηέα, κεηά ηελ εθηακίεπζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο απφ ηελ Δζληθή Μνλάδα πληνληζκνχ (Η.Κ.Τ.), έλαλ (1) κήλα πεξίπνπ πξηλ 

ηελ κεηαθίλεζε. 

Δμφθιεζε: 20% κεηά ηελ εθηακίεπζε ηεο εμφθιεζεο απφ ηελ Δζληθή Μνλάδα πληνληζκνχ 

(Ηνχλην). 

 

Επηζήκαλζε: Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθχξσζεο ηεο κεηαθίλεζεο ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Γξαθείνπ. 

 

 

 

 

Ο Γ/ληήο 

 

 

άιηαγθαο Ησάλλεο 
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