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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατερίνθ, 17-04-2019
Αρικμ. Πρωτ. : 5726

ΠΡΟ: ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ

Θζμα : «Πρόςκλθςθ κατάκεςθσ οικονομικισ προςφοράσ για μετακίνθςθ ςτο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα: ERASMUS+ SPORT Nautilius»
Η Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ 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, ςτθν
Αδριανοφπολθ τθσ Σουρκίασ ςτo πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ ERASMUS+ SPORT με κωδικό:
590858-EPP-1-2017-1-IT-SPO-SSCP και τίτλο: Nautilius, ςτο οποίο ςυμμετζχει.
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ καλφτερθσ οικονομικά και ποιοτικά προςφοράσ
ταξιδιωτικοφ γραφείου. Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε προςφορά, ζωσ τθν Σετάρτθ 24-04-2019 και ώρα
10.00 π.μ. . Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί τθν ίδια μζρα και ϊρα 11:00 μ.μ.. Η μετακίνθςθ
κα πραγματοποιθκεί από 19-05-2019 μζχρι 23-05-2019, με τθ ςυμμετοχι δφο μελϊν τθσ Δ/νςισ μασ.
Η προςφορά να περιλαμβάνει:
1.

Διαμονι από 19-05-2019 ζωσ και 23-05-2019 ςε ξενοδοχείο/κατάλυμα κατθγορίασ τουλάχιςτον 4 ι 5
αςτζρων ςτθν Αδριανοφπολθ, με πρωινό, ςε δφο μονόκλινα δωμάτια
ε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ του τουριςτικοφ γραφείου, κάλυψθ, πζραν των άλλων
αξιϊςεων, τθσ υποχρζωςθσ επιςτροφισ των καταβλθκζντων και τθσ επιςτροφισ των υπαλλιλων.
Αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ μθ πραγματοποίθςθσ τθσ μετακίνθςθσ ςτισ οριςκείςεσ θμερομθνίεσ
λόγω ανωτζρασ βίασ (αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, απεργία, κλπ) με αλλαγι θμερομθνιϊν ι με
επιςτροφι χρθμάτων χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ για τθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ .
Πλιρθσ ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ, ςε περίπτωςθ αςκζνειασ των υπαλλιλων

2.
3.

4.


Δικαίωμα ςυμμετοχισ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα ταξιδιωτικά
γραφεία, που πλθροφν τισ κατά νόμο προχποκζςεισ για τθν παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ.
φνταξθ και υποβολι προςφορών: Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν ςτθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ, ςε
κλειςτό φάκελο, από Σετάρτθ 17-04-2019, ώρα 10:00 π.μ. ζωσ τθν Σετάρτθ 24-04-2019 και ώρα 10:00
π.μ.. 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.



Αξιολόγθςθ 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 ςτθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ
β) με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ
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.

Ο διαγωνιςμόσ δεν είναι αποκλειςτικά μειοδοτικόσ, αλλά και ποιοτικόσ.
 Επιλογι αναδόχου
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυγκροτείται Επιτροπι, με Πράξθ του Διευκυντι τθσ Δ/νςθσ
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ. Η Επιτροπι ζχει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ επιλογισ του ταξιδιωτικοφ
γραφείου που κα πραγματοποιιςει τθν 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 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 θ Διεφκυνςθ ςυντάςςει ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό), ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία, που υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. τθ
ςφμβαςθ περιλαμβάνονται απαραιτιτωσ τα εξισ:

I. ii. Η προςφερόμενθ αςφάλεια
II. iii. Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ
μετακίνθςθσ

III. iv. Σο κόςτοσ ανά άτομο (που κα προκφπτει με διαίρεςθ του κόςτουσ εκδρομισ διά του αρικμοφ
των ατόμων)
Ο Δ/ντισ τθσ ΔΙΔΕ Πιερίασ
Ιωάννθσ Καηταρίδθσ

