
 

  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Περιφερειακή Οδό Λάρισας Τρικάλων, 41110, Λάρισα 
Τηλ:+30 2410684750 
e-mail: elke_ procurement@teilar.gr 

 
Λάρισα, 

Αρ. πρωτ.: 
 

ΠΡΟΣ: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
17/09/2018 
3215 
 
Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

για τη Διοργάνωση-Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Ταξιδιού  στο Μόναχο  στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Ψυχική Υγεία» (κωδ.1806)  
 
Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών), να υποβάλλουν σφραγισμένες 
προσφορές, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Μόναχο της Γερμανίας (από 12-11-2018 έως 16-11-2018 και μέχρι 37 άτομα 
–διδάσκοντες και φοιτητές)  σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α’), στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια του 
Δ’ εξαμήνου του έργου «Ψυχική Υγεία» με κωδικό 1806, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Δ/νση: Περιφερειακή Οδό Λάρισας Τρικάλων, 
41110, Λάρισα, NUTS: EL612, Τηλέφωνο: 2410684750, Φαξ: 2410-626396, e-mail: elke_procurement@teilar.gr, Ιστοσελίδα: 
http://elke.teilar.gr/, Αρμόδιες για πληροφορίες: Μαρία Αβραμούλη (τηλ:2410684750) για τη διαδικασία, Κατερίνα Τσακιστάρα για την 
υπηρεσία  τηλ: 2410684449  

Πρόσβαση στα έγγραφα της πρόσκλησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα 
έγγραφα της πρόσκλησης ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση http://elke.teilar.gr/ και στην ιστοσελίδα του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας http://teilar.gr/  

Κωδικοί: CPV: 79997000-9 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ,  63510000-7 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εκτιμώμενη Αξία - Χρηματοδότηση: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 21.500  μαζί με το ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Μ.Σ  «Ψυχική Υγεία» και με κωδικό ΕΛΚΕ 1806 

Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο στο σύνολο. 

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Απευθείας Ανάθεση.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης: Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Έντυπων Προσφορών:  μέχρι και την  Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 

Τόπος κατάθεσης προσφοράς: Πρωτόκολλο ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας, Περιφερειακή Οδό Λάρισας Τρικάλων, 41110, Λάρισα 

                 

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο  πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, 
ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος «Προσφορά για το έργο με κωδ. 1806, ΑΠ Πρόσκλησης: 3215/ 17-09-
2018», στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται: 

Α) ένας σφραγισμένος φάκελος με την Τεχνική προσφορά (Παράρτημα Α) (μαζί με τυχόν παραπομπές) και  μία υπεύθυνη δήλωση 
(Παράρτημα Γ) (εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται Τεχνική Προσφορά): 

Στη υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν ότι:  

1. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού για σύναψη σύμβασης των παρ. 1 & 2 των άρθρων  73 και 74 του Ν.4412/16. 

2. Σε περίπτωση που επιλεγούν για την  ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τα εξής δικαιολογητικά:  

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

Β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Β (εξωτερικά του φακέλου να 
αναγράφεται Οικονομική Προσφορά). 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. 
  

 
Ο Αντιπρύτανης 

Καθ. Π. Πλαγεράς 

 
Συνημμένα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-  ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

  

http://elke.teilar.gr/
http://elke.teilar.gr/
http://teilar.gr/


 

  

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α΄ 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μόναχο Γερμανίας 12-11-2018 έως 16-11-2018 

Πλήθος Συμμετεχόντων: ≈ 37 άτομα 

Πίνακας Προσφοράς Υπηρεσιών 

Α/Α  
Απάντηση Υποψηφίου 

Αναδόχου 

Τυχόν 

παραπομπές 

1. Πτήσεις   

1.  

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα 

προς Μόναχο Γερμανίας 12-11-2018 
  

2.  

Επιστροφή από Μόναχο Γερμανίας 16-11-

2018 στην Θεσσαλονίκη ή Αθήνα 
  

3.  

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

χειραποσκευή και μια βαλίτσα βάρους εντός 

των  standard περιορισμών (20kg/άτομο).  

  

4.  

Η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να κατονομάζεται. 
  

Η τιμή /άτομο  να είναι συμπεριλαμβανομένων φόρων αεροδρομίων, επίναυλου καυσίμων κλπ σχετικών κρατήσεων-

δασμών 

2. Διαμονή (Μόναχο Γερμανίας από 12-11-2018 έως 

16-11-2018  4 διανυκτερεύσεις) 
  

1.  

Σε ξενοδοχείο 3 ή  4 αστέρων στην πόλη  του 

Mονάχου 
  

2.  

Διαμονή σε δίκλινα και 6 μονόκλινα 

δωμάτια με πρωινό  
  

3.  

Το ξενοδοχείο θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να κατονομάζεται. 
  

Η αναφορά στη κατηγορία του ξενοδοχείου θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με βάση το σύστημα αστέρων – 

προσφορές που περιλαμβάνουν αναφορά σε κατηγορία (Α’, Β’, κλπ. ) δεν θα γίνονται δεκτές. 

3. Μετακινήσεις   

1.  

Μεταφορές κατά τις ημέρες αναχώρησης 

και επιστροφής ως εξής: 

i. Αναχώρηση:  
Λάρισα → αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 

ή Αθήνας. Αεροδρόμιο  Μονάχου → 

ξενοδοχείο στο Μόναχο της Γερμανίας. 

ii. Επιστροφή:  

  



 

  

Ξενοδοχείο στο Μόναχο → 

αεροδρόμιο Μονάχου → Αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης ή Αθήνας → Λάρισα. 

2.  

Μεταφορές (Χ 2 ημέρες) από το ξενοδοχείο 

στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί η 

πρακτική άσκηση των φοιτητών (απόσταση 

≈ 20km από το κέντρο) και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. 

  

Οι τιμές να είναι συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των διοδίων αυτοκινητοδρόμων και τυχόν εξόδων στάθμευσης. 

4. Να περιλαμβάνονται στην προσφορά:   

1.  
Ταξιδιωτική ασφάλιση   

2.  
Πάσης φύσεως φόροι και τέλη.   

3. Συνοδός –Αρχηγός Γραφείου Ελληνόφωνος   

 

Οι προσφορές θα πρέπει να δίνονται τόσο κατ’ άτομο (τιμή πακέτου) για διαμονή σε δίκλινα ή μονόκλινα δωμάτια, όσο και για 

το σύνολο των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται πιο πάνω. 

Θα επιλεγεί η προσφορά με την χαμηλότερη συνολική τιμή, ήτοι για το σύνολο των συμμετεχόντων στο ταξίδι. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων μειωθεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, το κόστος θα μειωθεί αντίστοιχα (η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του διαγωνισμού για μειωμένο κατά ποσοστό 30% αριθμό 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 105 του 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί από το με την πρ. 25 του άρθρου 107 του 

νόμου 4497/2017.  



 

  

Ημερομηνία: 

 

Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Λάρισα, ……/……../2018 
 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Πλήθος 

Συμμετεχόντων 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

Ποσό ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ / ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   

1 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη 

στο Μόναχο, 12 έως 16-

11-2018 σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α 

37   

  

  

 

Στοιχεία Υποψηφίου  
(Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Fax, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ κ.λπ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας …………………………… με ΑΦΜ …………………………., μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς που 

αφορά την προμήθεια/παροχή υπηρεσίας ………………………………………………………………………………………………………,  

1. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού για σύναψη σύμβασης των παρ. 1 & 2 των άρθρων  73 και 74 του Ν.4412/16.  

2. Σε περίπτωση που επιλεγεί η προσφορά μου για την ανάθεση της σύμβασης θα υποβάλλω άμεσα τα εξής δικαιολογητικά: 

            1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (άρθρο 73 του Ν.4412/2016) 

            2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για ποσό ανάθεσης > 1.500,00€). 

            3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (για ποσό ανάθεσης > 3.000,00€).   

                 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

 


