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Προς: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της)
Κοιν: Γραφεία Γενικού Τουρισμού
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αεροπορική
μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών του 13ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ στο ΜΟΝΑΧΟ Γερμανίας
1. Αντικείμενο της προκήρυξης
Ο Διευθυντής του 13ου Γυμνασίου Πάτρας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με
κλειστές έντυπες προσφορές σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ
681/τ. Β΄/06-03-2017), για την αεροπορική μετακίνηση στο Μόναχο Γερμανίας δυο
(2) εκπαιδευτικών και δύο (2) μαθητών, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
προγράμματος ERASMUS+ KA2 με τίτλο: «An experience with and for Refugees».

2. Προδιαγραφές

2.1. Προορισμός
Μόναχο (Γερμανία)
2.2. Ημερομηνίες διεξαγωγής της μετακίνησης
Ημερομηνία αναχώρησης: 22/9/2019 ημέρα Κυριακή
Ημερομηνία επιστροφής: 28/9/2019 ημέρα Σάββατο
Στις ημερομηνίες μπορεί να υπάρξει μικρή ελαστικότητα, αν διαφοροποιούνται
αποφασιστικά οι τιμές των εισιτηρίων.
2.3. Αριθμός συμμετεχόντων στη μετακίνηση
Αριθμός μαθητών: δυο( 02 )
Αριθμός συνοδών-καθηγητών: δυο( 02 )
Συνολικός αριθμός μαθητών και συνοδών: τέσσερις(04)
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2.4. Μέσο μεταφοράς
Αεροπλάνο
2.5. Απαιτήσεις
Απαιτούνται τέσσερα (04) αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα προς Μόναχο
(Γερμανία) και επιστροφή στην Αθήνα.
Στην προσφορά τα ταξιδιωτικά γραφεία οφείλουν να συμπεριλάβουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Αναφορά των αριθμών πτήσεων και της εταιρείας
3. Ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της 33120/ΓΔ4/28-022017(ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017)

3. Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του
διαγωνισμού.
Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει σε περίπτωση που γίνει ανάδοχος της μετακίνησης
να προσκομίσει, εντός 3 τριών ημερών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετικά
κρίνεται έκπτωτο.

4. Δικαίωμα συμμετοχής
Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

5. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν σφραγισμένες στη γραμματεία του σχολείου μέχρι και
τις 28 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Προσφορές που υποβάλλονται με email
δεν γίνονται δεκτές.

6. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/01/2019 και ώρα 13:15 στο
χώρο της Γραμματείας του 13ου Γυμνασίου Πάτρας.

7. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
με ποιοτικά κριτήρια. Στην επιλογή εκτός από την οικονομικότερη προσφορά θα
ληφθούν υπόψη οι ώρες αναχώρησης – άφιξης και ενδιάμεσης αναμονής σε
αεροδρόμιο καθώς και οι συνθήκες που θα είναι οι ασφαλέστερες για τη μετακίνηση
των μαθητών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από το διευθυντή του σχολείου ενώ
το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης
Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
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8. Ισχύουσα νομοθεσία
Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-022017(ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017)

Ο Διευθυντής

Παΐζης Παναγιώτης
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