
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Θέμα : «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σe    

            Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Erasmus+, KA229 » 

 

 

   Το 3ο  Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας προσκαλεί ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία για 

κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, ΦΕΚ 

2769/τ.Β΄/02-12-2011, για την πραγματοποίηση μετακίνησης στo Rejowiec Fabryczny  

στην Πολωνία στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Erasmus+/KA229  με κωδικό: 2020-1-PL01-KA229-082322_5 και τίτλο: «Tour My 

City» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η 

ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. 

Παρακαλούμε να αποστείλετε προσφορά, έως την Παρασκευή 18/6/2021 και ώρα 

11.30π.μ.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες  και το 

αποτέλεσμα της θα αναρτηθεί στη σχολική ιστοσελίδα στις 25/6/2021 και ώρα 11.30 π.μ. 

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 18/10/2021 μέχρι και 22/10/2021, με τη συμμετοχή 

τριών (3) εκπαιδευτικών του σχολείου Η προσφορά να περιλαμβάνει 

 

1. Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Πολωνία στις 18/10/2021  και 

επιστροφή από Πολωνία στη Θεσσαλονίκη στις 22/10/2021. 

2. Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό σε μονόκλινα δωμάτια. 

    3. Ταξιδιωτική Ασφάλεια 

 

 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 3
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Πυλαίας στο γραμματοκιβώτιο του σχολείου, σε κλειστό φάκελο, έως 18/6//2021 
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και ώρα 11.30π.μ. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο 

φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 

αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά 

υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς. 

Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση 

που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 

2. Έλεγχος 

3. Αξιολόγηση προσφοράς 

4. Επιλογή αναδόχου 

 

  Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή 

από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν 

ασαφή και δημιουργούν αμφιβολίες για την εγκυρότητά της. Όσοι ενδιαφέρονται να 

λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με τον εξής τρόπο: 

α) υποβολή φακέλου στο γραμματοκιβώτιο του σχολείου στην οδό Γ.Σεφέρη 24 Θεσ/κη 

54634 

Προσφορές που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται 

υπόψη έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των 

διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας. 

 

Επιλογή αναδόχου 

Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του 

σχολείου. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού 

γραφείου που θα πραγματοποιήσει την μετακίνηση των εκπ/κών. Η επιλογή του 

ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και λαμβάνονται 

υπόψη η συνεργασία του πρακτορείου με το σχολείου, η ευκρίνεια και σαφήνεια της 

προσφοράς καθώς και οι οικονομικοί και ποιοτικοί όροι. Μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών  γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και αναρτάται η 

επωνυμία του στην ιστοσελίδα του σχολείου http://3dim-pylaias.thess.sch.gr/site/ για 

ενημέρωση των ενδιαφερόμενων. 

Το σχολείο και ο Δ/ντής του σχολείου ουδεμία ευθύνη φέρουν προς το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο ή γραφείο που επιλεγεί, αν η μετακίνηση δεν πραγματοποιηθεί για λόγους 

ανωτέρας βίας (covid, σεισμοί κ.α). 

Η συνολική πληρωμή του πρακτορείου, που θα επιλεγεί, θα 

πραγματοποιηθεί από το Δ/ντή του σχολείου 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη 

μετακίνηση, χωρίς καμία προκαταβολή 

 

    Ο Δ/ντής του Σχολείου 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΜΠΟΣ 
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