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Καλλιθέα, 01.06.2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων»

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι την 7/6/2021 προσφορά σας αναφορικά με
την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων για το παρακάτω ταξίδι της Ολυμπιακής μας ομάδας η οποία θα
αποτελείται από 16 άτομα με τις κάτωθι μετακινήσεις:
Όλες οι αναχωρήσεις είναι από Αθήνα προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο στην πόλη Enoshima (80 km
από Τόκυο), και όλες οι επιστροφές στην αντίθετη διαδρομή.
6 άτομα αναχώρηση 6/7/2021, επιστροφή από Ιαπωνία 6/8/2021
2 άτομα αναχώρηση 7/7/2021, επιστροφή 3/8/2021 (το ένα άτομο συμπληρωματικά 6/7 BUD – ATH
& 5/8 ATH – BUD)
2 άτομα αναχώρηση 12/7/2021, επιστροφή 5/8/2021
2 άτομα αναχώρηση 12/7/2021, επιστροφή 2/8/2021

2 άτομα αναχώρηση 12/7/2012, επιστροφή 31/7/2021
2 άτομα αναχώρηση 12/7/2021, επιστροφή 6/8/2021
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν και 2+1 (ανά περίπτωση) αποσκευές ανά άτομο, ενώ οι φόροι
αεροδρομίου θα αναφέρονται ξεχωριστά.
Οι πτήσεις που μας ενδιαφέρουν θα πρέπει να μην είναι χαμηλού κόστους (low cost) και είναι
επιθυμητό να είναι πρωινές στην αναχώρηση και όχι βραδινές στην επιστροφή .
Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (e‐mail: secretariat@eio.gr).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται στο ποσό των 19.000 ευρώ (δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ
€) μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάθεση στον ανάδοχο, πρέπει αυτός να προσκομίσει
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και αντίγραφό ποινικού μητρώου του νόμιμού
εκπροσώπου του.
Ειδικές απαιτήσεις:

1.Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ώρες
εκτός γραφείου, Σαββατοκύριακα και αργίες.
2.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει έκτακτες ανάγκες μεταφοράς για τις ανάγκες
της Ομοσπονδίας ή αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν από ακυρώσεις πτήσεων για τις
οποίες δεν ευθύνεται ο αναθέτων.
3. Παροχή δυνατότητας αλλαγής πτήσης ή/και δρομολογίου ή/τροποποίησης του αριθμού των
επιβατών ανά πτήση ( στο μέτρο του επιτρεπτού) ή και ακύρωσης πτήσεις ή επιβατών σε έκτακτες
περιπτώσεις και ευελιξία στις ημερομηνίες επιστροφής λόγω πρόκρισης ή μη (ειδικοί κανονισμοί
covid 19 που επιβάλλονται από την Οργανωτική Επιτροπή).
4.Οι προσφορές θα αφορούν εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις . Αν αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνεται
κράτηση σε πτήση με έναν ενδιάμεσο σταθμό και με την λιγότερη δυνατή αναμονή σε αυτόν.
Η αποπληρωμή του συμφωνημένου τιμήματος σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) θα
πραγματοποιηθεί, κατόπιν της συνδρομής των ακολούθως εκτιθέμενων παραγόντων: (α) μετά την
ολοκλήρωση του ταξιδιού, (β) μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου (γ) μετά την προσκόμιση από
τον ανάδοχο της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης, καθώς και των λοιπών κατά το Νόμο απαιτούμενων
δικαιολογητικών εγγράφων.
Σημειώνεται ότι, κατά την αποπληρωμή θα λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες και ισχύουσες από το
νόμο κρατήσεις.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (τηλ 210‐9404825, ώρες γραφείου).
Για την Ε.Ι.Ο.
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