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ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών του
σχολείου στο Άμστερνταμ
Στο Ηράκλειο σήμερα, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.30΄, συνήλθε σε
συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου, η
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία, η οποία συστάθηκε με
την Πράξη 10/05-12-2016 με σκοπό την επιλογή της πληρέστερης και πλέον
συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς, σχετικά με την διοργάνωση εκπαιδευτικής
επίσκεψης ομάδας μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου στο Άμστερνταμ από
22/4-26/4/2017, στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Δ/νσης
Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου στις 06/12/2016, σύμφωνα με την Υ.Α.
129287/Γ2/10-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2769, τ.Β΄/2-12-2011), με καταληκτική ημερομηνία
στις 12/12/2016 και ώρα 12:00. Συνολικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση
του σχολείου δυο σφραγισμένες προσφορές σε κλειστούς φακέλους και μια
προσφορά η οποία στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην συμπεριλάβει στην αξιολόγηση την
προσφορά που εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς δεν ήταν σύμφωνη με τον
όρο της προκήρυξης που προέβλεπε την αποστολή σφραγισμένων προσφορών σε
κλειστό φάκελο. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και λεπτομερή
αξιολόγηση των προσφορών. Η επιτροπή έκρινε και αποφάσισε ομόφωνα, ότι και οι
δύο οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν θεωρούνται ασαφείς και μη σύμφωνες
με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Ως επακόλουθο, η επιτροπή αποφάσισε να
αποσύρει την συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος και να προκηρύξει νέα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαφορετική ημερομηνία.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.
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