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ΠΡΟ
Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία
ΚΟΙΝ
Γ.Γ.Δ Κνδάλεο

Θέμα: «Πξφζθιεζε θαηάζεζεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα κεηαθίλεζε ζε
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Erasmus+, Γξάζε KA1 ‘’Κηλεηηθφηεηα Δθπαηδεπνκέλσλ
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο’’»
Σν 1ν ΔΠΑ.Λ. ηάηηζηαο Ν. Κνδάλεο δεηά θαηάζεζε ελζθξάγηζησλ πξνζθνξψλ,
ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α129287/Γ2/02-12-2011, άξζξν14,(ΦΔΚ 2769/η.Β΄/02-12-2011)
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο ζηε ΛΗΑΒΟΝΑ / ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ, ζηο
πλαίζιο ηοσ Δσρωπαϊκού Προγράμμαηος Erasmus+, Γξάζε KA1 ‘’Κηλεηηθφηεηα
Δθπαηδεπνκέλσλ

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο’’, κε ηίηιν:

«Training in Electric Vehicle Technology: Challenges and Opportunities» θαη θσδ.
2019‐1‐EL01‐KA102‐062250, ην νπνίν πινπνηεί ην ζρνιείν καο.
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε ηεο θαιχηεξεο νηθνλνκηθά θαη
πνηνηηθά πξνζθνξάο ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ. Ζ πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηε
κεηαθίλεζε κε κηζζσκέλν ιεσθνξείν απφ ΙΑΣΙΣΑ γηα ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ θαη κε
ηελ επηζηξνθή, αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (καδί κε ην θφζηνο απφ ηε κεηαθνξά ησλ
απνζθεπψλ βάξνπο 23kg) θαη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα
αζηηθή επζχλε, πγεία, επαλαπαηξηζκνχ ζσξνχ εμαηηίαο ζαλάηνπ, από ΙΑΣΙΣΑ (18
άηομα) γηα ΛΙΑΒΟΝΑ ζηηο 09/02/2020 με επιζηροθή από ηη ΛΙΑΒΟΝΑ ζηε
ΙΑΣΙΣΑ ζηηο 23/02/2020 με απεσθείας πηήζεις και με ενδιάμεζες ζηάζεις απφ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ γηα ΛΙΑΒΟΝΑ θαη θαηά ηελ επηζηξνθή.

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από MARGARITIS
KONSTANTINOS
Ημερομηνία:
2019.10.09

Ζ εμφθιεζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ζα γίλεη κφιηο θαηαβιεζεί ζηνλ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ ζρνιείνπ ε δφζε εθηακίεπζεο απφ ην πξφγξακκα.
Παξαθαινχκε λα καο απνζηείιεηε πξνζθνξά έως ηην Γεσηέρα 21/10/2019 θαη ψξα
11:00 π.μ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα
12:00 μ.μ.
Οη κεηαθηλήζεηο γηα ην πξφγξακκα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηηο 09/02/2020 κέρξη
ηηο 23/02/2020 κε ηε ζπκκεηνρή 2 θαζεγεηψλ/ηξηψλ θαη 16 καζεηψλ/ηξηψλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα
ηαμηδησηηθά γξαθεία, πνπ πιεξνχλ ηηο θαηά λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ
ιφγσ ππεξεζίαο.
χληαμε θαη ππνβνιή πξνζθνξψλ: Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζην 1ν ΔΠΑ.Λ.
ηάηηζηαο, ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή, ζε θιεηζηφ θάθειν, απφ 09/10/2019 έως
21/10/2019, ψξα 11:00 π.μ. 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.
Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ
επηκέξνπο ζηάδηα:
1. Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
2. Έιεγρν
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.

Δπιλογή αναδότοσ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή, κε Πξάμε ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ ίδην σο Πξφεδξν, ηνπο δχν
εθπαηδεπηηθνχο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ νξίδνληαη απφ ην
χιινγν ησλ Γηδαζθφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ, έλα κέινο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη
θεδεκφλσλ θαη έλα κέινο ηνπ 15κεινπο ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ Δπηηξνπή έρεη
ηελ αξκνδηφηεηα θαη επζχλε επηινγήο ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζεη

ηε

κεηαθίλεζε.

Ζ

επηινγή

ηνπ

ηαμηδησηηθνχ

γξαθείνπ

θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεηαη θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη κε
ζαθήλεηα ηα θξηηήξηα επηινγήο.
Ο Γηεπζπληήο
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