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ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για μεηακίνηζη 16 μαθηηών και 2
ζςνοδών-εκπαιδεςηικών ζηα πλαίζια ηος Δςπωπαϊκού Ππογπάμμαηορ Erasmus+ 2018»
Ο Γηεπζπληήο ηνπ 1νπ Δξγαζηεξηαθνύ Κέληξνπ Γξεβελώλ πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήιωζεο
ελδηαθέξνληνο από ηαμηδηωηηθά γξαθεία, ζύκθωλα κε ηελ Υ.Α.33120/ΓΓ4/28-02-2017(ΦΔΚ
681/η.Β΄/06-03-2017), άξζξν 6, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο ζηελ Βαπκελώνη ηεο
Ιζπανίαρ, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξωπαϊθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+2018, Γξάζε ΚΑ1,
‘Κηλεηηθόηεηα Δθπαηδεπνκέλωλ θαη Πξνζωπηθνύ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο’
κε

θωδηθόαξηζκό

εκπαιδεςομένων
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CAN
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Bus
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ΓιαζςνδεδεμένωνΟσημάηων».
Καινύληαη ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδηωηηθά γξαθεία λα θαηαζέζνπλ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά
πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο(Λεωθνξεία θαη αεξνπνξηθά εηζηηήξηα) γηα ηελ
κεηάβαζε θαη ηελ επηζηξνθή, από θαη πξνο ην αεξνδξόκην ηεο Βαξθειώλεο.
Σπγθεθξηκέλα :


Αλαρώξεζε 18 αηόκωλ (16 καζεηώλ θαη 2 ζπλνδώλ - εθπαηδεπηηθώλ) από ην 1ν
Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Γξεβελώλ ζηηο 02-12-2018,νδηθώο ωο ην αεξνδξόκην θαη ζηε
ζπλέρεηα αεξνπνξηθώο ωο ην αεξνδξόκην ηεο Βαξθειώλεο.



Δπηζηξνθή 18 αηόκωλ (16 καζεηώλ θαη 2 ζπλνδώλ-εθπαηδεπηηθώλ) από ην αεξνδξόκην
ηεο Βαξθειώλεο ζηηο 17-12-2018 κε πηήζε γηα Διιάδα, θαη ζηε ζπλέρεηα νδηθώο ωο ην
1ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Γξεβελώλ.

Η πποζθοπά θα ππέπει να πεπιλαμβάνει:
1. Σπλνιηθό θόζηνο κεηαθίλεζεο, θαζώο επίζεο ην θόζηνο θαη’ άηνκν θαη ηη αθξηβώο
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή .
2. Λεπηνκεξή αλαθνξά ηωλ ωξώλ άθημεο θαη αλαρώξεζεο από θαη πξνο ην 1ν
Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Γξεβελώλ , ηα αεξνδξόκηα θαζώο θαη θάζε ελδηάκεζν ζηαζκό(αλ
ππάξρεη).
3. Υπεύζπλε δήιωζε όηη ην ηαμηδηωηηθό γξαθείν δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε
ηζρύ.
4. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αιιαγήο νλνκάηωλ/επηβαηώλ ρωξίο επηβάξπλζε θαη λα
αλαθέξεηαη ξεηά κέρξη πνην πνζνζηό κπνξεί λα ζπκβεί απηό.
5. Να αλαθέξεηαη ξεηά όηη απνδέρεηαη ηνπο παξαθάηω όξνπο απνπιεξωκήο:
 Πξνθαηαβνιή 80% ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο έλαλ κήλα πξηλ ηελ
αλαρώξεζε (2 Ννεκβξίνπ 2018)
 Τν ππόινηπν 20% κε ηελ παξάδνζε ηωλ εηζηηεξίωλ.
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ:
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό έρνπλ όια ηα ηαμηδηωηηθά γξαθεία, πνπ πιεξνύλ ηηο
θαηά λόκν πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιόγω ππεξεζίαο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηνλ ππεύζπλν ηεο δξάζεο
κ. Κοςκοςηζέλα Κλεόβοςλο, ηηλ 6948249141.
Το άνοιγμα ηων πποζθοπών:

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή

ηνπ 1ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν

Γξεβελώλ, 1ν ρηι Γξεβελώλ Κνδάλεο, έωο ηελ Πέμπηη 18 Οκηωβπίος 2018, ζηηο 12:00 ην
κεζεκέξη θαη ζα αλνηρζνύλ ηελ ίδηα κέξα ζηηο 12:30 μμ.
Δπιλογή αναδόσος:
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή, κε πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
ζρνιείνπ, ε νπνία απνηειείηαη από ηνλ ίδην, ωο Πξόεδξν, θαη ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο
ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη θαη κέιε ηεο Παηδαγωγηθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η επηηξνπή
έρεη ηελ επζύλε θαη αξκνδηόηεηα επηινγήο ηνπ ηαμηδηωηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη
ηελ κεηαθίλεζε. Η επηινγή ηνπ ηαμηδηωηηθνύ γξαθείνπ θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθό πνπ
ζπληάζζεηαη θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα θξηηήξηα επηινγήο. Τα

θξηηήξηα

επηινγήο απνηεινύλ ζπλδπαζκό νηθνλνκηθόηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο πξόηαζεο.
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