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Θζμα : «Πρόςκληςη κατάθεςησ οικονομικήσ προςφοράσ για μετακίνηςη ςτο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα: ERASMUS+ » 

 
Σο 2ο ΓΕΛ ΕΡΡΩΝ ηθτά κατάκεςθ ενςφράγιςτων προςφορϊν, ςφμφωνα με τθν 33120/ΓΔ4/28-02-2017 
Τ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Βϋ/06-03-2017, άρκρο 13, για τθν πραγματοποίθςθ μετακίνθςθσ, ςτο Κάουνασ 
(Λικουανία)  ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ ERASMUS+ KA2 με κωδικό: «Useful methods 
to combat violence in Schools»  και κωδικό : 2018‐1‐RO01‐KA229‐049057_4 ςτο οποίο ςυμμετζχει το 
ςχολείο μασ. Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι  θ ανάδειξθ τθσ καλφτερθσ οικονομικά και ποιοτικά 
προςφοράσ ταξιδιωτικοφ γραφείου. Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε προςφορά, ζωσ τθν 28/06/2019  
και ϊρα 10:30 . Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν ίδια μζρα και ϊρα 13:00. Η 
μετακίνθςθ κα πραγματοποιθκεί από ζρρεσ μζχρι το Κάουνασ  (Λικουανία), με τθ ςυμμετοχι 4 
εκπαιδευτικϊν . Η προςφορά να περιλαμβάνει: 

 

1. Μετάβαςθ από ζρρεσ μζχρι το Κάουνασ (Λικουανία)  ςτισ 08/09/2019 και επιςτροφι από Κάουνασ  
(Λικουανία)   ςτισ ζρρεσ ςτισ 14/09/2019 

2. Σαξιδιωτικι Αςφάλεια 
 

 Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα ταξιδιωτικά 
γραφεία, που πλθροφν τισ κατά νόμο προχποκζςεισ για τθν παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ. 

 
φνταξη και υποβολή προςφορών: Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτο 2ο ΓΕΛ ΕΡΡΩΝ (ςχολείο), ςε 

κλειςτό φάκελο, από 28/06/2019  και ϊρα 09:00 ζωσ 28/06/2019 και ϊρα 10:30. Μαηί με τθν προςφορά 

του,  κάκε ταξιδιωτικό γραφείο και ςτον ίδιο φάκελο με αυτιν κα κατακζςει απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ 

διλωςθ, ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι διακζτει το ειδικό ςιμα λειτουργίασ και μάλιςτα ςε ιςχφ. τθν 

προςφορά υποχρεωτικά κα καταγράφονται, επίςθσ, θ Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, 

ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία, θ  τελικι ςυνολικι τιμι τθσ προςφοράσ και ο επιμεριςμόσ τθσ ανά 

άτομο. 
 

ΕΡΡΕ, 21/06/2019 
 
Αρικμ. Πρωτ. : 924 
 
 
 
Προσ: Δ/νςθ Β/ΘΜΙΑ Εκπ/ςθσ ΕΡΡΩΝ    
Γραφείο Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

  

Κοινοποίθςθ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
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 Αξιολόγηςη προςφορών: Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε μια φάςθ που 

περιλαμβάνει τα παρακάτω  ςτάδια: 

1.   Παραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν 
2.   Ζλεγχοσ 
3.   Αξιολόγθςθ προςφοράσ 
4.   Επιλογι αναδόχου 

       Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι 

διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και να φζρει μονογραφι από τον προςφζροντα. Η 

προςφορά κα απορρίπτεται κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, εάν ςε αυτιν 

υπάρχουν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι και κζτουν εν αμφιβόλω τθν εγκυρότθτά τθσ. Όςοι 

ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ, μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ με ζναν από τουσ 

παρακάτω τρόπουσ: 

α) προςωπικά ι διά εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου ςτο ενδιαφερόμενο ςχολείο 
β) με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο ενδιαφερόμενο ςχολείο. 
Προςφορζσ  που δεν ζχουν παραλθφκεί εντόσ τθσ οριςμζνθσ προκεςμίασ δεν λαμβάνονται υπόψθ 
και επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε 
οποιαδιποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομζων ι των μζςων ςυγκοινωνίασ. 

 

 Επιλογή 
αναδόχου 
Για  τθν  αξιολόγθςθ  των προςφορϊν ςυγκροτείται Επιτροπι, με Πράξθ του Διευκυντι του ςχολείου. 
Η  Επιτροπι  ζχει  τθν  αρμοδιότθτα  και  ευκφνθ  επιλογισ  του ταξιδιωτικοφ γραφείου που κα 
πραγματοποιιςει τθν εκδρομι–μετακίνθςθ. Η επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου καταγράφεται ςτο 
πρακτικό που ςυντάςςεται, ςτο οποίο αναφζρονται, επίςθσ,  με ςαφινεια τα κριτιρια επιλογισ. Σο 
πρακτικό αυτό, εφόςον ηθτθκεί, κοινοποιείται από τον Διευκυντι του ςχολείου ςε κάκε ςυμμετζχοντα 
ι/και ζχοντα νόμιμο δικαίωμα ςχετικισ ενθμζρωςθσ, ο οποίοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ κατά τθσ 
επιλογισ εντόσ δφο (02) θμερϊν από τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ  επιλογισ. Μετά τθν αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν και  τθν  εξζταςθ  τυχόν  ενςτάςεων,  γίνεται  θ  τελικι επιλογι του  ταξιδιωτικοφ  
γραφείου  και  το ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό), 
ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία, που υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. τθ ςφμβαςθ 
περιλαμβάνονται απαραιτιτωσ τα εξισ: 

i. Σο εγκεκριμζνο από τον  φλλογο Διδαςκόντων Εκπαιδευτικϊν  αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ 

ii. Η προςφερόμενθ αςφάλεια  

iii. Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ 

iv. Σο κόςτοσ ανά άτομο (που κα προκφπτει με διαίρεςθ του κόςτουσ εκδρομισ διά του αρικμοφ των 
ατόμων) 

v. Οι Γενικοί  Όροι ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι. 

Σο ςχολείο υποχρεοφται να αναρτά ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του τισ προςφορζσ 
των τουριςτικϊν γραφείων, τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ που υπογράφτθκε, κακϊσ και τον 
αρικμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου  αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

 

 
Η  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ  
ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

 
 

Βαςιλική Κοφλα 
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