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Αθήνα, 04-03-2013 

Αρ.Πρωτ.: 620/5/18837  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος

LEO01-06533, όπου πρόκειται

εβδοµάδες (από 7/4/2013 

(σχετικά το Υ.Σ.110/28-02-2013 

 

11..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡ

 

 Αντικείµενο του έργου

αναλάβει τις µετακινήσεις

leonardo da vinci  µε 

καλύπτει τις προδιαγραφές

της Τεχνικής Περιγραφής του

 

 

22..  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ      

 

����  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί

στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ Μ

όροφος, Γραφείο 270, ∆ιεύθυνση
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    Α∆Α:ΒΕ∆Ι46ΨΖΣΠ

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ

Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Π.Μ.∆.), στο πλαίσιο της υλοποίησης

Προγράµµατος Leonardo Da Vinci µε τίτλο σχεδίου

ρόκειται να µετακινηθούν στην Πορτογαλία

από 7/4/2013 έως 27/4/2013) 16 συµµετέχοντες του ΙΕΚ

2013 της Γ.∆.∆.&Τ.Ε./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. ). 

ΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ου έργου είναι η εύρεση ταξιδιωτικού γραφείου

µετακινήσεις για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος

µε τίτλο σχεδίου: 2011-1-GR1-LEO01-06533

προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται σύµφωνα µε

Περιγραφής του έργου. 

διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη 02 Απριλίου 2013, 

Ι ΝΕ ∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 

Γραφείο ∆ιεύθυνση Προµηθειών. 
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ΒΕ∆Ι46ΨΖΣΠ-Π4Χ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ  προκηρύσσει  

πλαίσιο της υλοποίησης του 

τίτλο σχεδίου: 2011-1-GR1-

Πορτογαλία για τρείς (3) 

συµµετέχοντες του ΙΕΚ Γλυφάδας, 

ταξιδιωτικού γραφείου το οποίο θα 

ευρωπαϊκού προγράµµατος 

06533, το οποίο θα 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

 στις 10:00 π.µ.,  

Κοκκινάκη Τ Κ. 11143 Αθήνα, 2ος 
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����  Κάθε προσφορά πρέπει

02 Απριλίου 2013, στις 10:00 

πρωτότυπο, που θα φέρει εξωτερικά

• τα στοιχεία του προσφέροντος

••  την ένδειξη:  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛ

LEONARDO DA VINCI ΜΕ

όψιν κου Βατίκαλου Παναγιώτη

  

33  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

 

I.   Πληροφορίες για τη

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 

∆ιεύθυνση Προµηθειών

2131311569. 

II. Πληροφορίες για τη 

2131311539 υπ’ όψιν κας

 

44  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣ

  

 Κριτήριο κατακύρωσης

προσφερόµενη τιµή για

τεχνικά και οικονοµικά ασαφείς

 

 

    55      ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ    ΟΟΡΡΟΟΙΙ::   

 

 ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός

GR1-LEO01-06533 δεν θα

διαφαίνεται από τις αιτούµενες

 ∆ιακανονισµός Πληρωµής

 � 50% (προκαταβολή
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προσφορά πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση

στις 10:00 π.µ.,  εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

που θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση: 

προσφέροντος, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: 2011-1-GR1-LEO01

Βατίκαλου Παναγιώτη.  

Πληροφορίες για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δίδονται στα

Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα

Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα

Πληροφορίες για τη Τεχνική Περιγραφή του έργου, δίδονται στα

ας   Κατερίνας Σύρρου. 

ΣΣΗΗΣΣ  

κατακύρωσης του Π.Μ.∆., είναι η συνολικά

για το σύνολο του έργου.  Προσφορές οι

οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως απαράδεκτες. 

εγκεκριµένος προϋπολογισµός για το leonardo da vinci µε κωδικό

δεν θα υπερβεί  το ποσό των #7.520,00# €,

τις αιτούµενες προδιαγραφές   

∆ιακανονισµός Πληρωµής: 

προκαταβολή) πριν την αναχώρηση των σπουδαστών

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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διεύθυνση, µέχρι την Τρίτη 

ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα µόνο 

ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

01-06533»,    υπ’ 

δίδονται στα γραφεία του 

Αθήνα, 2ος όροφος, 

τηλέφωνα: 2131311568, 

δίδονται στα τηλέφωνα: 

συνολικά χαµηλότερη 

Προσφορές οι οποίες είναι 

leonardo da vinci µε κωδικό 2011-1-

€, έτσι όπως αυτό 

σπουδαστών 
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 � 50% (αποπληρωµή

 31/7/2013) 

   

     

 

   

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

            ∆ύο (2) Σελίδες

    Τεχνικών Προδιαγραφών
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αποπληρωµή) µε το κλείσιµο του προγράµµατος (όχι αργότερα

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ

          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Σελίδες 

Προδιαγραφών 
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όχι αργότερα από 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδ

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ

DA VINCI ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

A) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

• Ηµεροµηνία Αναχώρησης

• Ηµεροµηνία Επιστροφής

• Άτοµα: 16  

  

Παρατηρήσεις: 

• Όλα τα αεροπορικά

(συµπεριλαµβανοµένων

µε αξιόπιστη αεροπορική

• Προτιµάται η ώρα αναχώρησης

είναι πρωινή ενώ η επιστροφή

είναι απογευµατινή. 

• Τα εισιτήρια για τα 15 άτοµα

σε άλλο όνοµα στην αναχώρ

(2ος συνοδός). 

 

Β)  Στην προσφορά σας να συµπεριλαµβάνεται

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων

(Αγαµέµνονος και Ιλίου

ηµέρα της αναχώρησης

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων

την πόλη, σε ξενοδοχείο

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
 
 

 
ΗΗΝΝΑΑ  --  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  22113311331111556688--99,,  22110022551177229922  --  FF
δδαα::  hhttttpp::////wwwwww..iinneeddiivviimm..ggrr      ee--mmaaiill::  ddppkk@@eeiinn..ggrr  

  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ

ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: 2011-1-GR1-LEO01-06533.  

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ – Lisboa - ΑΘΗΝΑ 

Αναχώρησης: 7/4/2013 

Επιστροφής: 27/4/2013  

αεροπορικά εισιτήρια θα πρέπει να είναι οικονοµικής

συµπεριλαµβανοµένων όλων των σχετικών φόρων κλπ) µε απευθείας

αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία (όχι low cost). 

η ώρα αναχώρησης από Αθήνα για Λισσαβόνα στις

πρωινή ενώ η επιστροφή από Λισσαβόνα για Αθήνα στις

 

για τα 15 άτοµα θα είναι aller-retour, ενώ το 16ο

όνοµα στην αναχώρηση (1ος συνοδός) και σε άλλο στην

προσφορά σας να συµπεριλαµβάνεται: 

µετακίνηση των συµµετεχόντων από τις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ

Αγαµέµνονος και Ιλίου 17, Γλυφάδα) προς το αεροδρόµιο Ελ

αναχώρησης (7/4/2013).  

µετακίνηση των συµµετεχόντων από το αεροδρόµιο της Λισσαβόνας

σε ξενοδοχείο που θα σας υποδείξει ο συνοδός, στις

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEONARDO 

είναι οικονοµικής θέσης 

κλπ µε απευθείας πτήση, 

Λισσαβόνα στις 7/4/2013 να 

Αθήνα στις 27/4/2013 να 

ο εισιτήριο θα είναι 

και σε άλλο στην επιστροφή 

εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος την 

αεροδρόµιο της Λισσαβόνας προς 

συνοδός στις 7/4/2013. 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδ

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων

αεροδρόµιο της Λισσαβόνας

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων

εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

 

Οι παραπάνω µετακινήσεις θα

τις προϋποθέσεις ασφαλείας

αποσκευών τους.    

 

 Επισηµαίνεται ότι ο

επικοινωνήσει µε την υπεύθυνη

του τιµολογίου, πριν από
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µετακίνηση των συµµετεχόντων από τη Λισσαβόνα (ξενοδοχείο

της Λισσαβόνας την ηµέρα της επιστροφής (27/4/2013).

µετακίνηση των συµµετεχόντων από το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος

εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ την ηµέρα της επιστροφής

µετακινήσεις θα γίνουν µε τουριστικό λεωφορείο που θα

ασφαλείας και άνετης µεταφοράς των συµµετεχόντων

ηµαίνεται ότι ο µειοδότης της προσφοράς θα

µε την υπεύθυνη της διοργάνωσης αναφορικά µε

πριν από την έκδοση αυτού.  

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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Λισσαβόνα ξενοδοχείο) προς το 

επιστροφής (27/4/2013). 

αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος προς τις 

επιστροφής (27/4/2013) 

λεωφορείο που θα πληροί όλες 

συµµετεχόντων και των 

προσφοράς θα πρέπει να 

αναφορικά µε την έκδοση 


