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«Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών για την επίσκεψη του Γυμνασίου
Σαραβαλίου στa Ιωάννινα»
Στο Σαραβάλι και στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Σαραβαλίου, σήμερα 24-4-2017
και ώρα 11:30΄ μ.μ. συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών αποτελούμενη από τους:
1. Αναγνώστου Λαμπρινή, Διευθύντρια και Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης και
2. Μέλη: α. Ζερβέα Αγγελική, εκπαιδευτικό
β. Γκενεράλη Αγγελική, εκπαιδευτικό
γ. Μπουρτζίλα Μαρία, Μελος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου και
δ. Σπηλιωτοπούλου Αθανασία, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
Γυμνασίου Σαραβαλίου,
για την αξιολόγηση προσφορών για την επίσκεψη στα Ιωάννινα στις 9 Μαΐου 2017:
Η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών και η Διευθύντρια αρίθμησε, μονόγραψε
και κατέγραψε με τη σειρά που ανοίχθηκαν τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων:
1. «ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ TRAVEL»
2. «RANIA TOURS» ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Ηλεκτρονικά υποβλήθηκε η προσφορά του τουριστικού γραφείου mattheos tours.
Μετά από έλεγχο των προσφορών και συζήτηση επί των προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών και
με βάση το περιεχόμενο της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή αξιολόγησης
αποφάσισε ομόφωνα 1. να δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά, την προσφορά του τουριστικού
γραφείου «ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ TRAVEL» με 1 λεωφορείο 53 θέσεων και 1 λεωφορείο20 θέσεων
και συνολική τιμή 900 € (μέσω πορθμείου) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ασφάλειας αστικής
ευθύνης.
2. να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο παραπάνω Γραφείο και 3. εξουσιοδοτεί τη
Διευθύντρια του Γυμνασίου Σαραβαλίου κ. Αναγνώστου Λαμπρινή να προχωρήσει στην υπογραφή
της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης των μετακινήσεων και εκπαιδευτικών
επισκέψεων με το τουριστικό γραφείο «ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ TRAVEL».
Για το λόγο αυτό συντάσσεται και υπογράφεται η πράξη αυτή.
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