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ΠΡΟΚΛΗΗ   ΕΚΔΗΛΩΗ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ    

μετακίνηςη ςτην Αθήνα  για  διδακτική επίςκεψη  

Τ. Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β’/6-3-2017) του Τπουργείου Παιδείασ. 

          

 

ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Χρόνοσ: 23 Ιανουαρίου 2018,  ημζρα  Σρίτη, Αναχϊρηςη  8.30 π.μ από τθν Λαϊκι Αγορά Άργουσ για 
Ακινα  και επιςτροφή αυθημερόν ςτισ 16.30 μ.μ 

2. Μζςα :  Σζςςερα (4)  Λεωφορεία  

2.1 Λεωφορείο με δελτίο ελζγχου ΚΣΕΟ ςε ιςχφ. τθν προςφορά κα αναφζρεται « η επιχείρηςη διαθζτει  

δελτία  ελζγχου ΚΤΕΟ ςε ιςχφ» 

2.2  Ο ανάδοχοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει  μιςκωμζνο όχθμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο εκμιςκω-
τισ δεν ςυμμετζχει με δικι του προςφορά ςτο διαγωνιςμό  και ότι κα δθλωκεί ςτθν προςφορά, το 
όνομα του εκμιςκωτι και θ επωνυμία τθσ εταιρείασ ςτθν οποία ανικει το όχθμα. 

Η διλωςθ ςτθν προςφορά μπορεί να ζχει ωσ εξισ: «προτίθεμαι να χρηςιμοποιήςω μιςθωμζνο όχημα, εκ-

μιςθωτήσ είναι ο……………………, ο οποίοσ δεν ςυμμετζχει ο ίδιοσ με δική του προςφορά ςτο διαγωνιςμό»   

2.3  O  ανάδοχοσ  μπορεί να ανακζςει το ζργο, υπεργολαβικά, ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, με 
τθν προχπόκεςθ ότι ζχει τα απαιτοφμενα επαγγελματικά  και επιχειρθματικά  προςόντα και δικαιϊ-
ματα,  ότι αυτό ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτθν προςφορά του και ότι  ο υπεργολάβοσ δεν ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό με δικι του προςφορά. 

Η διλωςθ ςτθν προςφορά  μπορεί  να  ζχει  ωσ εξισ : « προτίθεμαι να αναθζςω  με υπεργολαβία ,  το ζργο 

που θα μου ανατεθεί, υπεργολάβοσ θα  είναι  ο …………………, ο οποίοσ δεν ςυμμετζχει ο ίδιοσ με δική του προ-
ςφορά  ςτο διαγωνιςμό» 

2.4 Αριθμόσ μετακινουμζνων:  μακθτζσ:  160,  κακθγθτζσ:  10        

  

3. Προοριςμόσ  και  Δρομολόγιο λεωφορείων  :  Αναχϊρθςθ τθν Σρίτη 23 – 1- 2018 ςτισ 8.30 π.μ, από 
τθν Λαϊκι Αγορά Άργουσ, για Ακινα Θζατρο Γκλόρια. τθ ςυνζχεια ϊρα 12.00 αναχϊρθςθ από το κζα-
τρο Γκλόρια με προοριςμό το Θθςείο. Σζλοσ, αναχϊρθςθ από Θθςείο ϊρα 14.30 για επιςτροφή ςτο 
Άργοσ περίπου 16.30. 

Ο ανάδοχοσ δεν κα προςφζρει άλλεσ υπθρεςίεσ  εκτόσ από τθν μεταφορά. 
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4. Οικονομικά   ςτοιχεία   

4.1 την προςφορά υποχρεωτικά, κα περιγράφονται  το αναλογοφν κόστος ανά λεωφορείο,  ςυμπεριλαμβανο-
μζνου του ΦΠΑ . 

 

5. Ματαίωςη  ή Αναβολή  εκδρομήσ.  

 5.1. Η εκδρομι μπορεί να ματαιωκεί λόγω προβλθμάτων ανωτζρασ βίασ (καιρικζσ ςυνθήκεσ, κ.λ.π) ι άλλων 

ςοβαρϊν αντικειμενικϊν προβλθμάτων. 

 5.2. Η εκδρομι μπορεί να ματαιωκεί  εξ’ αιτίασ οικονομικισ αδυναμίασ των μακθτϊν να ανταποκρικοφν, παρά 
τθν αρχικι διλωςθ των γονζων τουσ. 

 τισ παραπάνω περιπτϊςεισ αν θ εκδρομι:  

 ματαιωθεί, θ πρόςκλθςθ ενδεχομζνωσ κα ανακλθκεί και αν ζχουν γίνει προςφορζσ κα  επιςτραφοφν 
ςτουσ δικαιοφχουσ.  

 μετατεθεί, ςτθν περίπτωςθ αυτι αν ζχει γίνει ανάκεςθ και ο ανάδοχοσ ςυμφωνεί, θ εκδρομι διεξάγε-
ται  ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ.  Αν ο ανάδοχοσ δεν ςυμφωνεί, θ πρόςκλθςθ επαναλαμβάνεται με τα  
νζα  ςτοιχεία . 

 

6. Ιδιωτικό ςυμφωνητικό. 

6.1. φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, το ςυμφωνθτικό επικυρϊνει το περιεχόμενο τθσ προςφοράσ. το 
ςυμφωνθτικό κα αναφζρονται τα βαςικά ςτοιχεία, που ζχουν δθλωκεί ςτθν προςφορά του αναδόχου, τα ο-
ποία κα είναι ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό και διευκρινιςτικό ςτοιχείο αυτϊν. 
τθν προςφορά, κα αναφζρεται απαραιτιτωσ, ότι : «αποδεχόμαςτε ιδιωτικό ςυμφωνητικό, θεωρημζνο από 
ΔΟΥ» 

6.2.  το ςυμφωνθτικό μπορεί να ςυμπεριλθφκοφν πρόςκετα διευκρινιςτικά ςτοιχεία, αν αυτά ηθτθκοφν από 
τθν επιτροπι του χολείου, όπωσ: ονόματα οδηγών , ςχζςη εργαςίασ, χρονολογία καταςκευήσ  λεωφορείου, 
πρόςθετα ςτοιχεί α καταλυμάτων, αν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή.    Αν το ταξιδιωτικό γραφείο αρνθκεί 
να δϊςει τα  πρόςκετα ςτοιχεία , θ ανάκεςθ  ακυρϊνεται  και ο διαγωνιςμόσ επαναλαμβάνεται. 

 6.3. Σο υπογεγραμμζνο ςυμφωνθτικό μπορεί να καταγγελκεί  αν κατά τον ζλεγχο και τισ διαςταυρϊςεισ  
ςτοιχείων,  προ τθσ αναχϊρθςθσ, διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ. 

6.4.  Σο ςυμφωνθτικό μπορεί να καταγγελκεί και να απαιτθκοφν νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ για  πλθμμελι εκτζλε-
ςθ , αν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ διαπιςτωκοφν παρεκκλίςεισ ι  αδυναμίεσ που αλλοιϊνουν και υπο-
βακμίηουν τισ ςυμφωνθκείςεσ υπθρεςίεσ. 

 

7. Καταγραφή ςτοιχείων.   

Προ  τθσ αναχϊρθςθσ, ο ανάδοχοσ ι εκπρόςωπόσ του ι ο οδθγόσ, οφείλει να παραδϊςει ςτον Διευκυντι του 
χολείου όλα  τα πιςτοποιθτικά  ζγγραφα που κα του ηθτθκοφν, για  τθν επαλικευςθ των δθλωκζντων ςτο ςυμ-
φωνθτικό ςτοιχείων. Αν κατά τθν τελικι αυτι καταγραφι διαπιςτωκεί, μετά από διαςταφρωςθ, ότι ζχουν παρα-
βιαςτεί  ςτοιχεία  των όρων τθσ πρόςκλθςθσ, όπωσ αυτά  είχαν απαντθκεί ςτθν προςφορά, τότε  κα  γίνει ενερ-
γοποίθςθ τθσ καταγγελίασ  του ςυμφωνθτικοφ. 

 Αν λόγω εκτάκτου βλάβθσ οχθμάτων του αναδόχου, προ ι μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, προκφψει 
ανάγκθ αντικατάςταςθσ με μίςκωςθ ι υπεργολαβία, τότε υποχρεωτικά γίνεται τροποποιθτικό του ςυμφωνθτι-
κοφ με το οποίο δθλϊνεται θ όποια αλλαγι. 

 

8. Δικαιολογητικά. 

8.1. τον φάκελο κα τοποκετθκεί θ οικονομικι προςφορά, ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνονται  οι απαντιςεισ 
που είναι απαραίτθτεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

8.2 Αν ο φάκελοσ περιζχει δικαιολογθτικά ζγγραφα  που δεν ζχουν ηθτθκεί, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ. Αν με τα πρόςκετα αυτά δικαιολογθτικά ο ενδιαφερόμενοσ επιχειρεί άμεςα ι ζμμεςα 
να αλλοιϊςει τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, θ προςφορά του αποκλείεται.   

 

9. Αποςτολή – Παραλαβή  προςφορϊν. 

9.1. Οι προςφορζσ αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ ι παραδίδονται  από τουσ υποψθφίουσ ςτα γραφεία του 
χολείου, μζχρι τθν θμζρα και ϊρα που αναφζρεται ςτθν πρόςκλθςθ, ςε διαφορετικι περίπτωςθ , αν απο-
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ςταλεί ι παραδοκεί  εκπρόκεςμα, θ προςφορά παραλαμβάνεται , πρωτοκολλείται , αλά δεν αποςφραγίηε-
ται, αποκλείεται  και  δεν αξιολογείται . 

9.2. Αμζςωσ μετά τθν άφιξθ ο φάκελοσ παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται, το πρωτόκολλό αναγράφεται 
ςτθν εξωτερικι επιφάνεια του κλειςτοφ φακζλου. 

9.3. Οι εκπρόθεςμεσ προςφορζσ, που κατατίκενται  προ τθσ αποςφράγιςθσ των υπολοίπων, κρατοφνται, 
πρωτοκολλοφνται και  κα ανοιχτοφν μόνο ςε περίπτωςθ που δοκεί  παράταςθ ςτο διαγωνιςμό , ι αναηθτθ-
κεί ανάδοχοσ για απ’ ευκείασ ανάκεςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 13  παράγραφο τθσ παροφςασ. 
Εκπρόκεςμεσ προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν αποςφράγιςθ δεν γίνονται δεκτζσ και δεν παραλαμβά-
νονται. 

9.4. Αντιπροςφορζσ ι  εναλλακτικζσ  προςφορζσ  δεν γίνονται  δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ α-
πορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

9.5.  Τποψιφιοι που αποςφρουν τθν προςφορά τουσ με γραπτό αίτθμα προ τθσ αποςφράγιςθσ, δεν δικαιοφ-
νται να κατακζςουν, άλλθ προςφορά για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΚΑ 

10. Κόςτοσ μεταφοράσ των ςυνοδϊν καθηγητϊν. 

τθν προςφορά κα  αναφζρεται  απαραιτιτωσ, ότι θ επιχείρθςθ επικυμεί να αναλάβει  το ςυνολικό κόςτοσ  των 
ςυνοδϊν κακθγθτϊν.  Αν ςτην προςφορά  δεν υπάρχει  πρόταςη, θεωρείται αυτονόητο ότι η  επιχείρηςη α-
ναλαμβάνει  το κόςτοσ για τουσ ςυνοδοφσ καθηγητζσ.   

   

11.  Αξιολόγηςη – Κατάταξη – Ανάθεςη. 

11.1. O  διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ, μετά τον ζλεγχο τθσ προςφοράσ  ωσ προσ τα  δικαιολογθτικά, τθν προ-
ςφερόμενθ τιμι κόςτουσ και τα αναφερόμενα από τουσ υποψθφίουσ ςτουσ λοιποφσ όρουσ, ακολουκεί κατάτα-
ξι τουσ ανάλογα με τθν  προςφερόμενθ τιμι. 

11.2. Αν γενικά όλεσ οι προςφορζσ παρουςιάηουν κενά και ελλείψεισ, που τισ κακιςτοφν μθ αξιολογιςιμεσ, τότε 
ενδεχομζνωσ εκ του λόγου αυτοφ, ο διαγωνιςμόσ να κηρυχτεί άγονοσ και να επαναλθφκεί. 

11.3. Προςφορζσ που άμεςα ι ζμμεςα κζτουν υπό αίρεςθ, απαράβατουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ ι κζτουν 
πρόςκετουσ νζουσ , δικοφσ τουσ όρουσ, ι δεν απαντοφν, όπου απαιτείται απάντθςθ ι πρόταςθ, αποκλείονται 
και δεν αξιολογοφνται. 

11.4. Η επιλογι τθσ οικονομικότερθσ προςφοράσ κα γίνει από το φλλογο Διδαςκόντων και τθ Διευκφ-
ντρια, όπωσ προβλζπει θ Τ.Α. 

12. Διαφάνεια. 

Η παροφςα αναρτάται ςτο δικτυακό τόπο του ςχολείου 

φμφωνα με τα παραπάνω, Καλοφνται, οι ενδιαφερόμενοι , που ζχουν  δικαίωμα ανάλθψθσ μεταφορικοφ ζργου, 
ημερήςιασ μετακίνηςησ μαθητϊν για χολικζσ εκδρομζσ, που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό,  
ςυμφωνοφν με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ, αποδζχονται  τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 
προτίκενται να απαντιςουν ςε όςουσ από αυτοφσ και τουσ λοιποφσ απαιτείται απάντθςθ ι πρόταςθ,  να υποβά-
λουν, ςτη Διεφθυνςη του χολείου τισ προςφορζσ τουσ,  ςε κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, το αργότερο την Πα-
ραςκευή, 12/1/2018 και ϊρα 13:00.  

τθν προςφορά κα αναφζρονται  όλα τα ςτοιχεία που ηθτοφνται, απαράβατοι  όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται οι 
όροι από 1ζωσ 10. 

Η επιλογι τθσ οικονομικότερθσ προςφοράσ κα γίνει από το φλλογο Διδαςκόντων και τθ Διευκφντρια.  

 

 

                

Η Διευκφντρια 
 
 

οφία Αγγζλαινα 


