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Ταχ.Δ/νση: ΚΥΠΡΟΥ21-25 & ΜΗΔΕΙΑΣ
Τ.Κ.- Πόλη: 17122-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Πληροφορίες:ΣΥΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τηλέφωνο: 210-9316020
Fax: 210-9316020
E-mail: 3sekdath@sch.gr

Θέμα: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών
μετακίνησης-ταξιδιού στην Γερμανία στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Μαθησιακής
Κινητικότητας Erasmus+
ΥΠ

O Διευθυντής του 3ου Εργαστηριακού Κέντρου Δ΄Αθήνας (Νέα Σμύρνη) προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές (σύμφωνα με την Υ.Α33120/ΓΔ4/06-03-2017 ΦΕΚ 681 Τ.Β)
για τη διοργάνωση και παροχή υπηρεσιών μετακίνησης στο πλαίσιο της υλοποίησης 15ημέρου
προγράμματος μαθησιακής κινητικότητας Erasmus+ για 15 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές του
3ου Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ) στην Γερμανία (Βερολίνο).
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως:
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από κεντρική κυβέρνηση.
3. Ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης.
4. Το συνολικό κόστος του ταξιδιού και το κόστος/άτομο
5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στο ταξίδι.
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ΣΧΟΛΕΙΟ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

3ο Ε.K Δ΄Αθήνας (Νέα Σμύρνη)
Αναχώρηση από Αθήνα για Βερολίνο 5/12/2018
Επιστροφή στην Αθήνα 19/12/2018
15 ημέρες (14 διανυκτερεύσεις)
15 μαθητές
2 συνοδοί καθηγητές
Αεροπλάνο-λεοφωρείο
Ξενοδοχείο 4* σε απόσταση έως 500 μέτρα από το
κέντρο.
Δωμάτια: δίκλινα και 2 μονόκλινα στον ίδιο όροφο με
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(Παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρου κ.λ.π)
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ΣΥΝΟΔΟΣ- ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

πρωινό –μεσημεριανό-βραδινό
1.Μεταφορά σχολείο-αεροδρόμιο-ξενοδοχείο και
επιστροφή
2.Τουριστικό λεωφορείο για τη μεταφορά των
μαθητών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για όλες τις
μετακινήσεις προς όλους τους προορισμούς
(εγκαταστάσεις εταιρείας εκπαίδευσης-ημερήσιες
εκδρομές Δρέσδη,Πότσνταμ-εκπαιδευτικές επισκέψεις
κ.λ.π).Το λεωφορείο να είναι σε άριστη κατάσταση, να
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των
μαθητών. Ξεναγός στις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
χώρους και μουσεία. Δωρεάν είσοδος των μαθητών και
συνοδών στα μουσεία.
Σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αποστολής.
50% 15 ημέρες πριν την αναχώρηση και το υπόλοιπο
με την ολοκλήρωση της εκταμίευσης από το ΙΚΥ
Σεπτέμβρης 2019
Έκδοση εξοφλητικού τιμολογίου 10 ημέρες μετά την
επιστροφή.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η
ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΕΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Διασφάλιση
περίθαλψης.

πλήρους

ιατροφαρμακευτικής

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2018 και ώρα 12.00
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Φορολογική-ασφαλιστικη ενημερότητα για είσπραξη
χρημάτων από Κεντρική Κυβέρνηση
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Εμπειρία σε 6 Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Συστατικές επιστολές

*ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
4.675€ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
26.699 € ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΤΟ 50% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ 50% ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12.00
π.μ της Δευτέρας 15 Οκτωβρίου 2018 στο Γραφείο του Διευθυντή του 3 ου Εργαστηριακού Κέντρου
Δ΄Αθήνας (Ν.Σμύρνη) στη Διεύθυνση Κύπρου 21 & Μηδείας 17122 Ν.Σμύρνη.

Παρατηρήσεις:
1. Το άνοιγμα των προσφορών και την επιλογή του τουριστικού γραφείου θα συνταχθεί
σχετικό πρακτικό και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
2. Οι τιμές που θα προσφερθούν θα είναι οι τελικές και θα περιλαμβάνουν όλες τις
προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.
3. Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν εκτός της τιμής προσφοράς, η αξιοπιστία του
τουριστικού γραφείου, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου (κατηγορία, περιοχή
κ.λ.π),η εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
4. Εντός τριών ημερών από την επιλογή θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του σχολείου και
του τουριστικού γραφείου με αναλυτική αναφορά στις προσφερόμενες παροχές.
5. Το σχολείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις
προσφερόμενες υπηρεσίες και να διασφαλίζουν την ποιοτική διαμονή των
συμμετεχόντων.
6. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις και τα πρότυπα του προγράμματος Διά Βίου Μάθηση σχετικά με την έκδοση
των νόμιμων παραστατικών για κάθε υπηρεσία που θα παρέχει στο πρόγραμμα.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά αιτία άρνησης καταβολής αντιτίμου από πλευρά του 3 ου
Ε.Κ Δ΄Αθήνας.
7. Η πληρωμή θα γίνει σε δυο δόσεις. Η πρώτη που θα αφορά το 50% της συνολικής αξίας θα
κατατεθεί στο τουριστικό γραφείο 15 ημέρες πριν το ταξίδι με την προσκόμιση του
σχετικού τιμολογίου. Η 2η δόση για την εξόφληση του υπολοίπου θα γίνει με την
ολοκλήρωση της τελικής επιχορήγησης - εκταμίευσης από το ΙΚΥ που προβλέπεται να είναι
τον Σεπτέμβρη του 2019. Έκδοση εξοφλητικού τιμολογίου 10 ημέρες μετά την επιστροφή.
8. Κάθε απόκλιση από τους παραπάνω όρους δίνει το δικαίωμα στο σχολείο να ακυρώσει το
συμφωνητικό και να προχωρήσει σε άλλον προμηθευτή.
Ο Δ/ντής του Σχολείου

ΣΥΡΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

