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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων  
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης των εθνικών ομάδων Ιστιοπλοΐας  
 
Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή αεροπορικής 
εταιρείας ή γραφείου ταξιδιών για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων για τις μετακινήσεις 
των εθνικών ομάδων Ιστιοπλοΐας για το έτος 2013.  Επισημαίνεται ότι οι συνολικές αγορές 
εισιτηρίων για το έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των 25.000 €. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης:  

1. Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είτε η καλύτερη χορηγία που αφορά σε 
οικονομικό αντίτιμο ή σε συγκεκριμένο ποσό ή σε ποσοστό έκπτωσης είτε σε δωρεάν 
εισιτήρια ή συνδυασμό όλων των ανωτέρω, με την ταυτόχρονη υποχρέωση της Ε.Ι.Ο. 
για τη διαφήμιση του χορηγού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και για το έτος 2013. 

2. Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί (με στάσεις ή χωρίς). 
3. Η οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνιών σε ήδη εκδοθέντα 

εισιτήρια . 
4. Η οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση ακύρωσης ήδη εκδοθέντων εισιτηρίων, λόγω 

ανωτέρας βίας. 
5. Η οικονομικότερη τιμή σε περίπτωση υπέρβαρου λόγω ιστιοπλοϊκού ρουχισμό. 
6. Το προφίλ και οι δραστηριότητες της εταιρείας.  

 
Η αξιολόγηση για την καλύτερη προσφορά και για τη σύναψη ή μη σύμβασης θα γίνει από το 
Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. μετά από εισήγηση της Επιτροπής προμηθειών. 
 
Επισημαίνεται ότι η αποπληρωμή των εκδιδομένων από την Εταιρεία τιμολογίων θα γίνεται 
εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή τους. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τις έγγραφες προσφορές τους :  
α.  πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,  
β.  πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  
γ.  πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει το ειδικό επάγγελμά 

τους 
στο πρωτόκολλο της γραμματείας της Ε.Ι.Ο., Μαρίνα Δέλτα Φαλήρου, ΤΘ 78550, ΤΚ 17602 
ή με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 
2013. 
 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την Επιτροπή προμηθειών την Παρασκευή, 1η Μαρτίου 
2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της. 
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