


Ζητούνται ξεχωριστές προσφορές για κάθε περίπτωση και για κάθε μετακίνηση: 

1η προσφορά (Αθήνα -Braga/Villa Verde  με πτήση μεσω Porto)

α)για  τα  αεροπορικά  εισιτήρια  Αθήνα-Πόρτο-Αθήνα  με  αναχώρηση  16/2/2019  και  επιστροφή 
22/2/2019 με  μια το πολύ ενδιάμεση στάση.

β)για την μετακίνηση  με μεταφορικό μέσο Πόρτο -  Μπράγκα/ή Villa Verde - Πόρτο. 

Για την διαδρομή Braga - Villa Verde και Villa Verde – Braga υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης από το 
σχολείο των εταίρων.

2η προσφορά (Αθήνα -Braga/Villa Verde  με πτήση μεσω Λισαβόνας)

α)για  τα  αεροπορικά  εισιτήρια  Αθήνα-Λισαβόνα-Αθήνα  -  αναχώρηση  16/2/2019  και  επιστροφή 
23/2/2019 με  απευθείας πτήσεις (γινεται επιλογή  Κυριακής λόγω απευθείας πτήσης)

β)για την μετακίνηση  με μεταφορικό μέσο Λισαβόνα -  Μπράγκα/Villa Verde  - Λισαβόνα. 

γ) Διαμονή για δυο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 1 μονόκλινο, 1 τρίκλινο, 2 δίκλινα δωμάτια στο κέντρο 
της Λισαβόνας για 21 και 22 Φεβρουαρίου 2020 συμπεριλαμβανομένων των φόρων.

Στην προσφορά πρέπει α) να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι των αεροδρομίων και οι επίναυλοι καυσίμων 
καθώς  και  το  τυχόν  επιπλέον  κόστος  μεταφοράς  αποσκευών  καθώς  και  δημοτικοί  φόροι,  είσοδοι 
πόλεων  και  διόδια.  β)  να  αναφέρεται  η  αεροπορική  εταιρία  και  οι  ακριβείς  ώρες  πτήσεων,  γ)  να 
αναφέρεται ο ακριβής αριθμός αποσκευών και οι αντίστοιχες προδιαγραφές βάρους και διαστάσεων που 
αντιστοιχούν σε κάθε μαθητή και καθηγητή χωρίς χρέωση τόσο για check-in όσο και ως χειραποσκευή 
και  δ)  να  αναφέρονται  οι  ακριβείς  ώρες αναμονής  σε  περίπτωση που χρειαστεί  αλλαγή  πτήσης  σε 
ενδιάμεσο αεροδρόμιο. Οι πτήσεις πρέπει να επιδιωχθεί να γίνονται από την ίδια -αν είναι δυνατόν - 
αεροπορική εταιρεία,  αυθημερόν και αν υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις αυτές να είναι στο μέτρο του 
δυνατού ολιγόωρες. Κατά την αξιολόγηση εκτός από την οικονομικότερη προσφορά θα ληφθούν υπόψη 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πτήσεων (ώρες αναχώρησης και άφιξης, απευθείας πτήσεις, ώρες 
ενδιάμεσης αναμονής, αποσκευές και αντίστοιχο δωρεάν βάρος κτλ). 
Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας, να είναι τουριστικό με κλιματισμό, μουσική, 
μικροφωνική  εγκατάσταση,  φαρμακείο,  ζώνες  ασφαλείας  και  να  πληροί  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις 
κυκλοφορίας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ  
Επιπλέον Απαιτούμενοι Όροι Προσφοράς
Στην προσφορά υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται: 
1) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (αστικής-επαγγελματικής ευθύνης) σύμφωνα με την 
κείμενη  νομοθεσία.  Σε  περίπτωση  αφερεγγυότητας  ή  πτώχευσης  του  τουριστικού  γραφείου  να 
παρέχεται κάλυψη, πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων και 
του επαναπατρισμού των μαθητών και των καθηγητών που συμμετέχουν στην μετακίνηση. 
2)  Μετά  την  επιλογή  της  προσφοράς  πρέπει  απαραίτητα  να  προσκομιστούν  το  συμβόλαιο  για  την 
παραπάνω κάλυψη. Στο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρονται α) ο αριθμός συμβολαίου, β) τα ονόματα των 
συμβαλλομένων  μερών,  γ)  η  ημερομηνία,  δ)  η  διάρκεια  και  ο  προορισμός  της  μετακίνησης  και  ε) 
αναλυτική  ονομαστική  κατάσταση  των  ασφαλισμένων  μαθητών  και  καθηγητών.  Για  την  περίπτωση 
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο  συμβόλαιο θα πρέπει να αναφέρεται  και ο τρόπος 
άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού. 



2) Η τελική συνολική τιμή της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αλλά και ο επιμερισμός της 
ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) γ) Οι γενικοί όροι συμμετοχής στην μετακίνηση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  υπερβαίνουν  τις  οικονομικές  δυνατότητες  του 
προγράμματος, η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να μην προχωρήσει σε επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου ή 
να προχωρήσει σε αξιολόγηση μόνο μερικών από τα προαναφερόμενα (π.χ. μόνο αεροπλάνα). 

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση κράτησης των αεροπορικών εισιτηρίων για 
το συγκεκριμμένο αριθμό μαθητών – καθηγητών του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου και του ξενοδοχείου 
στην προσφορά 2ης περίπτωσης .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά το νόμο 
προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Για  τη  διαμονή  των εκπαιδευτικών  και  μαθητών στη  Villa  Verde  έχει  μεριμνήσει  το  σχολείο 
υποδοχής και δεν απαιτείται προσφορά.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου, σε κλειστό 
φάκελο μέχρι την Πέμπτη 19/12/2019 ώρα 11:00.  Προσφορές οι οποίες θα φθάσουν στο σχολείο 
μετά  το  πέρας  της  ως  άνω  καθορισμένης  ημερομηνίας  και  ώρας  δε  λαμβάνονται  υπόψη  και  δεν 
αποσφραγίζονται.
Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν, θα καταθέσει 
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας 
σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται επίσης η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης 
Διοργανωτή,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  η  τελική  αναλυτική     (μεταφορά  –αεροπορικά   
εισιτήρια-αεροπορική εταιρεία-ενδιάμεσες στάσεις  ) συνολική τιμή   της προσφοράς και ο επιμερισμός   
της ανά άτομο. 

Αξιολόγηση προσφορών πραγματοποιείται σε μία φάση που περιλαμβάνει τα επιμέρους στάδια:
Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχος ,  Αξιολόγηση Προσφοράς Επιλογής 
αναδόχου

 To  σχολείο  έχει  το  δικαίωμα  στην  περίπτωση  που  δεν  επαρκούν  τα  διάθεσιμα  χρήματα  της 
επιχορήγησης του Erasmus να μην προχωρήσει σε καμία επιλογή. 
Το πρακτορείο που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ σχετικά με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών για κάθε 
υπηρεσία που θα παρέχει στο πρόγραμμα. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά αιτία άρνησης καταβολής 
αντιτίμου από πλευράς του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.                                                      
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