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Νέα Ζίχνη, 3/12/2019

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσφορών τριήμερης εκδρομής
Το Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης ευχαριστεί όλα τα πρακτορεία που
κατέθεσαν προσφορές για την τριήμερη εκδρομή της Β’ τάξης του σχολείου
σύμφωνα με την 849/20-11-2019 προκήρυξη για τα Τρίκαλα και την
Καλαμπάκα.
Επίσης ενημερώνουμε ότι για την πραγματοποίηση της εκδρομής
κατατέθηκαν στο σχολείο μας προσφορές από τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού:
1. Kazakis Tours
2. Kakaridis Tours
3. Sirris Tours
4. Κωνσταντίνος Θωμόγλου του Δημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
5. Gabosidou Travel “Express Line”
Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που συστήθηκε με την με
αριθμό 3/20-11-2019 πράξη του Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Ν. Ζίχνης, αφού προέβει
στην αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους ως προς τις
προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη του ΓΕ.Λ. Ν. Ζίχνης, ομόφωνα
αποφάσισε τα εξής:
Α. Παρατηρεί ότι όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν καλύπτουν γενικά τις
προδιαγραφές της προκήρυξης.
Β. Από τις προσφορές που αφορούν το χρονικό διάστημα 3-6 Απριλίου 2020
για το οποίο έχει δηλωθεί προτίμηση, οι οικονομικότερες είναι οι προσφορές
του Γραφείου Γενικού Τουρισμού Sirris Tours με τελική τιμή ανά μαθητή 77 €
επιβαρυνόμενες κατά 2 € για την πρόσθετη ασφάλεια ατυχήματος ή ασθένειας
για τα ξενοδοχεία Edelweiss στην Καλαμπάκα και Ntinas στα Τρίκαλα.

Γ. Η επιτροπή κρίνει ότι οι μαθητές και οι γονείς τους μπορούν να
ανταποκριθούν στο οικονομικό κόστος αυτών των προσφορών.
Δ. Η επιτροπή επιλέγει από τις δύο οικονομικότερες προσφορές που
προαναφέρθηκαν αυτή του ξενοδοχείου Ntinas στα Τρίκαλα για το διάστημα
Σάββατο 4 έως Δευτέρα 6 Απριλίου 2020.
Επομένως, η επιτροπή αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στα
Τρίκαλα και την Καλαμπάκα στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού Sirris Tours με
τιμή ανά μαθητή 77 € (συνολικό κόστος με ασφάλεια ατυχήματος και
ασθένειας 79 €) για το ξενοδοχείο Ntinas στα Τρίκαλα για το διάστημα 4 ως 6
Απριλίου 2020, καθώς η προσφορά αυτή είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής απόψεως από τις υπόλοιπες και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές
της προκήρυξης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Δ/ντής του ΓΕ.Λ. Ν. Ζίχνης

Α. Ταραμόπουλος

