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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό

Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος 

LEO03-09702, για τη µετακίνηση στην Ισ̟ανία

2 εβδοµάδες 12 συµµετεχόντων 

 

11..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕ

 

 Αντικείµενο του έργου

αναλάβει τις µετακινήσεις

leonardo da vinci µε 

καλύ̟τει τις ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές 

της Τεχνικής Περιγραφής του έργου.

 

22..  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

 

����  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 

̟.µ.,  στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 

Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο 270, ∆ιεύθυνση Προµηθειών.

 

����  Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, 

Παρασκευή 19 Α̟ριλίου 2013,

ένα µόνο ̟ρωτότυ̟ο, ̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση:

 

• τα ̟λήρη  στοιχεία του ̟ροσφέροντος

••  την ένδειξη:  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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            Αθήνα, 29-03-2013

   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Π.Μ.∆.), στο ̟λαίσιο της υλο̟οίησης του 

Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος Leonardo Da Vinci µε τίτλο σχεδίου: 

για τη µετακίνηση στην Ισ̟ανία (α̟ό 7/5/2013 έως 2

2 συµµετεχόντων  του ΙΕΚ Πρέβεζας. 

ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ου έργου είναι η εύρεση ταξιδιωτικού γραφείου το ο̟οίο θα 

αναλάβει τις µετακινήσεις για την υλο̟οίηση του ευρω̟αϊκού ̟ρογράµµατος 

µε τίτλο σχεδίου: 2012-1-GR1-LEO03-09702

καλύ̟τει τις ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις 

της Τεχνικής Περιγραφής του έργου. 

    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Α̟ριλίου 

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

όροφος, Γραφείο 270, ∆ιεύθυνση Προµηθειών. 

Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, 

Α̟ριλίου 2013, στις 10:00 ̟.µ.,  εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση:

στοιχεία του ̟ροσφέροντος, 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ  

FFaaxx::  221100--22551177229922  
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2013 

     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ̟ροκηρύσσει  

στο ̟λαίσιο της υλο̟οίησης του 

µε τίτλο σχεδίου: 2012-1-GR1-

/2013 έως 20/5/2013) για 

ταξιδιωτικού γραφείου το ο̟οίο θα 

του ευρω̟αϊκού ̟ρογράµµατος 

09702, το ο̟οίο θα 

̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις 

Α̟ριλίου 2013, στις 10:00 

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

Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε 

̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
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ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

LEONARDO DA VINCI

όψιν κου Βατίκαλου Παναγιώτη

  

33  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

 

I.   Πληροφορίες για τη

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568

II. Πληροφορίες για τη 

2131311539 υ̟’ όψιν κας 

 

44  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩ

  

 Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.∆.,

̟ροσφερόµενη τιµή για το σύνολο του έργου

και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως α̟αράδεκτες.

 

    55      ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ    ΟΟΡΡΟΟΙΙ::   

 

 ο εγκεκριµένος ̟ροϋ̟ολογισµός 

GR1-LEO03-09702 δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό των 

διαφαίνεται α̟ό τις αιτούµενες ̟ροδιαγραφές 

 ∆ιακανονισµός Πληρωµής:

 � 50% (̟ροκαταβολή) ̟ριν την αναχώρηση των σ̟ουδαστών

 � 50% (α̟ο̟ληρωµή) µε το κλείσιµο του ̟ρογράµµατος (όχι αργότερα α̟ό 

 30/9/2013) 

   

 

   

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

VINCI ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: 2012-1-GR1-LEO

Βατίκαλου Παναγιώτη.  

Πληροφορίες για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δίδονται στα γραφεία του 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568

Πληροφορίες για τη Τεχνική Περιγραφή του έργου, δίδονται στα τηλέφωνα: 

  Κατερίνας Σύρρου. 

ΩΩΣΣΗΗΣΣ  

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

για το σύνολο του έργου.  Προσφορές οι ο̟οίες είναι 

και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως α̟αράδεκτες. 

ο εγκεκριµένος ̟ροϋ̟ολογισµός για το leonardo da vinci µε κωδικό 

δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό των #9.600,00# €,

̟ό τις αιτούµενες ̟ροδιαγραφές   

∆ιακανονισµός Πληρωµής: 

50% (̟ροκαταβολή) ̟ριν την αναχώρηση των σ̟ουδαστών 

50% (α̟ο̟ληρωµή) µε το κλείσιµο του ̟ρογράµµατος (όχι αργότερα α̟ό 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

LEO03-09702»,   υ̟’ 

, δίδονται στα γραφεία του 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568, 2131311569. 

, δίδονται στα τηλέφωνα: 

η συνολικά χαµηλότερη 

Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά 

για το leonardo da vinci µε κωδικό 2012-1-

€, έτσι ό̟ως αυτό 

50% (α̟ο̟ληρωµή) µε το κλείσιµο του ̟ρογράµµατος (όχι αργότερα α̟ό 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

∆ύο (2) Σελίδες

Τεχνικών Προδιαγραφών

(Σελίδες 4 – 5)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

) Σελίδες 

Προδιαγραφών 

5) 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEONARDO

GR1-LEO03-09702. 

 Στο ̟λαίσιο της υλο̟οίησης του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος 

Vinci µε τίτλο σχεδίου: 

Ισ̟ανία για δυο (2) εβδοµάδες (α̟ό 7/5/2013 έως 20/5/2013) 12 συµµετέχοντες 

του ΙΕΚ Πρέβεζας.  

Ζητούµε ̟ροσφορά α̟ό την εταιρεία σας µε τις ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές:

 

A)  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ 

(µέσω ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ) 

• Ηµεροµηνία: 8/5/2013 

• Άτοµα 12  

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ 

• Ηµεροµηνία: 20/5/2013 

• Άτοµα 12  

 

Παρατηρήσεις: 

• Όλα τα αερο̟ορικά εισιτήρια θα ̟ρέ̟ει να είναι οικονοµικής θέσης 

(συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των σχετικών φόρων κλ̟), µε αξιό̟ιστη 

αερο̟ορική εταιρεία (όχι 

• Προτιµάται η ώρα αναχώρησης α̟ό Αθήνα για ΒΙΓΟ στις 8/5/2013 να είναι 

̟ρωινή και η ε̟ιστροφή α̟ό Μαδρίτη για Αθήνα στις 20/5/2013 να είναι 

ε̟ίσης ̟ρωινή. 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

LEONARDO DA VINCI ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: 2012

 

Στο ̟λαίσιο της υλο̟οίησης του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος 

µε τίτλο σχεδίου: 2012-1-GR1-LEO03-09702 ̟ρόκειται να µετακινηθούν στη 

Ισ̟ανία για δυο (2) εβδοµάδες (α̟ό 7/5/2013 έως 20/5/2013) 12 συµµετέχοντες 

α̟ό την εταιρεία σας µε τις ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΓΟ 

Ηµεροµηνία: 8/5/2013  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΜΑ∆ΡΙΤΗ - ΑΘΗΝΑ

Ηµεροµηνία: 20/5/2013  

̟ορικά εισιτήρια θα ̟ρέ̟ει να είναι οικονοµικής θέσης 

(συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των σχετικών φόρων κλ̟), µε αξιό̟ιστη 

αερο̟ορική εταιρεία (όχι low cost). 

Προτιµάται η ώρα αναχώρησης α̟ό Αθήνα για ΒΙΓΟ στις 8/5/2013 να είναι 

και η ε̟ιστροφή α̟ό Μαδρίτη για Αθήνα στις 20/5/2013 να είναι 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ: 2012-1-

Στο ̟λαίσιο της υλο̟οίησης του Ευρω̟αϊκού Προγράµµατος Leonardo Da 

̟ρόκειται να µετακινηθούν στη 

Ισ̟ανία για δυο (2) εβδοµάδες (α̟ό 7/5/2013 έως 20/5/2013) 12 συµµετέχοντες 

α̟ό την εταιρεία σας µε τις ̟αρακάτω ̟ροδιαγραφές: 

 

ΑΘΗΝΑ 

̟ορικά εισιτήρια θα ̟ρέ̟ει να είναι οικονοµικής θέσης 

(συµ̟εριλαµβανοµένων όλων των σχετικών φόρων κλ̟), µε αξιό̟ιστη 

Προτιµάται η ώρα αναχώρησης α̟ό Αθήνα για ΒΙΓΟ στις 8/5/2013 να είναι 

και η ε̟ιστροφή α̟ό Μαδρίτη για Αθήνα στις 20/5/2013 να είναι 
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Β)  Στην ̟ροσφορά σας να συµ̟εριλαµβάνεται:

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό τις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

(Σκαµνούλα, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100) ̟ρος το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος την ηµέρα 

της αναχώρησης (7/5/2013). 

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό το αεροδρόµιο του Βίγο ̟ρος την ̟όλη 

Βίγο (ξενοδοχείο ̟ου θα σας υ̟οδείξει ο δ/ντης του ΙΕΚ), στις 8/5/2013.

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό τη Μαδρίτη (ξενοδοχείο ̟ου θα σας 

υ̟οδείξει ο δ/ντης του ΙΕΚ) ̟ρος το αεροδρόµιο της Μαδρίτης, την ηµέρα της 

ε̟ιστροφής (20/5/2013).

• η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος ̟ρος τις 

εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ την

 Οι ̟αρα̟άνω µετακινήσεις θα γίνουν µε τουριστικό λεωφορείο ̟ου θα ̟ληροί 

όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις ασφαλείας και άνετης µεταφοράς των συµµετεχόντων και 

των α̟οσκευών τους. 

 Ε̟ισηµαίνεται ότι ο µειοδότης της ̟ροσφοράς θα 

µε την υ̟εύθυνη της διοργάνωσης αναφορικά µε την έκδοση του τιµολογίου, 

̟ριν α̟ό την έκδοση αυτού.

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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Στην ̟ροσφορά σας να συµ̟εριλαµβάνεται: 

η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό τις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100) ̟ρος το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος την ηµέρα 

της αναχώρησης (7/5/2013).  

η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό το αεροδρόµιο του Βίγο ̟ρος την ̟όλη 

Βίγο (ξενοδοχείο ̟ου θα σας υ̟οδείξει ο δ/ντης του ΙΕΚ), στις 8/5/2013.

υµµετεχόντων α̟ό τη Μαδρίτη (ξενοδοχείο ̟ου θα σας 

υ̟οδείξει ο δ/ντης του ΙΕΚ) ̟ρος το αεροδρόµιο της Μαδρίτης, την ηµέρα της 

ε̟ιστροφής (20/5/2013). 

η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος ̟ρος τις 

εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ την ηµέρα της ε̟ιστροφής (20/5/2013)

Οι ̟αρα̟άνω µετακινήσεις θα γίνουν µε τουριστικό λεωφορείο ̟ου θα ̟ληροί 

όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις ασφαλείας και άνετης µεταφοράς των συµµετεχόντων και 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι ο µειοδότης της ̟ροσφοράς θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικοινωνήσει 

µε την υ̟εύθυνη της διοργάνωσης αναφορικά µε την έκδοση του τιµολογίου, 

̟ριν α̟ό την έκδοση αυτού.  
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η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό τις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

, Πρέβεζα, Τ.Κ. 48100) ̟ρος το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος την ηµέρα 

η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό το αεροδρόµιο του Βίγο ̟ρος την ̟όλη 

Βίγο (ξενοδοχείο ̟ου θα σας υ̟οδείξει ο δ/ντης του ΙΕΚ), στις 8/5/2013. 

υµµετεχόντων α̟ό τη Μαδρίτη (ξενοδοχείο ̟ου θα σας 

υ̟οδείξει ο δ/ντης του ΙΕΚ) ̟ρος το αεροδρόµιο της Μαδρίτης, την ηµέρα της 

η µετακίνηση των συµµετεχόντων α̟ό το αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος ̟ρος τις 

ηµέρα της ε̟ιστροφής (20/5/2013) 

Οι ̟αρα̟άνω µετακινήσεις θα γίνουν µε τουριστικό λεωφορείο ̟ου θα ̟ληροί 

όλες τις ̟ροϋ̟οθέσεις ασφαλείας και άνετης µεταφοράς των συµµετεχόντων και 

̟ρέ̟ει να ε̟ικοινωνήσει 

µε την υ̟εύθυνη της διοργάνωσης αναφορικά µε την έκδοση του τιµολογίου, 


