
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’ » 

Το 2ο Ε.Κ. Κοζάνης (Πτολεμαΐδα) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με 
την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, άρθρο 6, (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-3-2017), για την 
πραγματοποίηση μετακίνησης στη ΜΑΔΡΙΤΗ / ΙΣΠΑΝΙΑΣ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Erasmus+, Δράση KA1 “Κινητικότητα Εκπαιδευομένων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης’’, με τίτλο: “Search Engine Marketing SEM&SEO  GET 
MORE TRAFFIC AND DOMINATE THE MARKET ” και κωδ. 2018-1-EL01-KA102-
046898, το οποίο υλοποιεί το σχολείο μας.  
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς 
ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Τετάρτη  
31/10/2018 και ώρα 12:00 πμ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια 
μέρα και ώρα 12:30 μμ.  Η προσφορά περιλαμβάνει: 
 
Μεταφορά 14 ατόμων (συνοδών και μαθητών/τριών) οδικώς από ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ προς το 
αεροδρόμιο της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αεροπορικά εισιτήρια για ΜΑΔΡΙΤΗ στις 25-2-2019 
(συν πλην μια ημέρα), και επιστροφή από ΜΑΔΡΙΤΗ στο αεροδρόμιο της 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και οδικώς στην ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ στις 11-3-2019 (συν πλην μια ημέρα 
αντίστοιχα, δηλαδή 25/2 με 11/3 ή 24/2 με 10/3 ή 26/2 με 12/3). 
 
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά 
γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 
 
Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 2ο Ε.Κ. Κοζάνης 
(Πτολεμαΐδα) στο γραφείο του Διευθυντή, σε κλειστό φάκελο, έως 31/10/2018, ώρα 12:00 
πμ. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο θα καταθέσει απαραιτήτως και 
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υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και 
μάλιστα σε ισχύ. 
Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος ασφαλιστηρίου συμβολαίου για 
ομαδική ασφάλεια που καλύπτει υγεία/ατύχημα/επαναπατρισμό σωρού εξ αιτίας θανάτου και 
αστική ευθύνη. 
 
Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω  
επιμέρους στάδια: 
1.  Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 
2.  Έλεγχος 
3.  Αξιολόγηση προσφοράς 
4.  Επιλογή αναδόχου 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις 
που την καθιστούν ασαφή. 
 
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να 
αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του 
ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας. 
 
Τρόπος πληρωμής (οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπέζης):  
Προκαταβολή: 80% του συνολικού ποσού καταβλητέα, μετά την εκταμίευση της 
προκαταβολής από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.), δεκαπέντε ημέρες περίπου 
πριν την μετακίνηση. 
Εξόφληση: 20% μετά την εκταμίευση της εξόφλησης από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού 
(Ιούνιο). 
 
Επισήμανση: Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της μετακίνησης λόγω 
ανωτέρας βίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου. 
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