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Προς Τουριστικά Γραφεία

Μέσω της ιστοσελίδας της
Δ/νσης Δ.Ε. Δ’ Αθήνας
Κοιν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την
πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής πέντε (5) ημερών του σχολείου στην Κρήτη
ΣΧΕΤ.:
Το 4ο ΓΕ. Λ. Καλλιθέας στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων – εκδρομών και
έχοντας υπόψη την Υ. Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017/ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 681, τ. Β’/ 6-13-2017), προβαίνει
στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής
εκδρομής 5 ημερών του σχολείου στην Κρήτη, με τις ακόλουθες προδιαγραφές:
1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΡΗΤΗ
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/12/2017 (Αναχώρηση βράδυ) μέχρι 13/12/2017 (Επιστροφή πρωϊ)
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:
μαθήτριες

60 μαθητές και

4. ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 4
ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) σύγχρονων προδιαγραφών, που να πληρούν τις
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών (βάση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας), 50
θέσεων, κλιματιζόμενα (αποκλείονται τα διώροφα), με έμπειρους οδηγούς.
 Μεταφορά με τουριστικά λεωφορεία:
α) Από το σχολείο στο λιμάνι του Πειραιά κατά την αναχώρηση και αντίστροφα κατά την
επιστροφή με Πούλμαν,
β) Για τις μεταφορές και τις περιηγήσεις στην Κρήτη (περιήγηση πόλης Χανίων, τάφους Βενιζέλων,
Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ομαλός) και
γ) Για τις βραδινές (μετά την 22:00) μετακινήσεις, χωρίς επιπλέον χρέωση.


Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.



Διαθέσιμες καμπίνες στο πλοίο για μαθητές και καθηγητές και στις δύο διαδρομές. Απαραίτητη
η προσκόμιση βεβαίωσης από την ακτοπλοϊκή εταιρία για τη διαθεσιμότητα των καμπινών.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Τρείς διανυκτρεύσεις σε ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων και άνω στην περιοχή των
Χανίων (στο κέντρο ή σε μικρή απόσταση από αυτό), σε τρίκλινα δωμάτια κατά βάση για τους
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς. Όλα τα δωμάτια να είναι της ίδιας κατηγορίας.



Απαραίτητη η αναφορά του ξενοδοχείου, ώστε να μπορεί να γίνει η επαλήθευση της κράτησης.
Η αρνητική απάντηση από πλευράς ξενοδοχείου κατά την αξιολόγηση συνιστά επαρκή λόγο
αποκλεισμού του ταξιδιωτικού γραφείου.
5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Τρία (3) πλήρη πρωϊνά σε πλήρη μπουφέ εντός του ξενοδοχείου (Αμερικανικού
τύπου) και τρία (3) δείπνα εντός του ξενοδοχείου σε πλούσιο και απεριόριστο μπουφέ.
6. ΣΥΝΟΔΟΣ: Έμπειρος συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής και αποκλειστικά για το
σχολείο.
7. ΞΕΝΑΓΗΣΗ: Με νόμιμο ξεναγό στην παλαιά πόλη των Χανίων και στους προγραμματισμένους
αρχαιολογικούς και μουσειακούς χώρους.
8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:


Ασφάλεια αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.



Πρόσθετη ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξόδων μεταφοράς μαθητών και
συνοδών καθηγητών σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας.



Παρουσία έμπειρου γιατρού κατά της παραμονής στο ξενοδοχείο.

9. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Τα γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να
καταθέσουν: α) υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν το «ειδικό σήμα λειτουργίας» τουριστικού
γραφείου από τον ΕΟΤ, που είναι σε ισχύ και επικυρωμένο φωτοαντίγραφό του, β)
συμβόλαιο αστικής ευθύνης τουριστικού γραφείου. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται
κατόπιν συμφωνίας αλλαγή της προγραμματισμένης ημερομηνίας της εκδρομής και δ)
Επιστροφής όλων των χρημάτων λόγω μη πραγματοποίησης της εκδρομής σε περίπτωση
ανωτέρας βίας ή μη έγκρισης της εκδρομής, εκλογές κ.λπ..



Η προσφερθείσα συνολική τιμή ανα μαθητή να συμπεριλαμβάνει όλες τις τυχόν κρατήσεις
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κ.λ.π..



Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός και με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.



Το τουριστικό πρακτορείο αποδέχεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων
του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή που θα καθορίσει το σχολείο).



Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την
εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
10. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. Το
τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί άμεσα από τον πρόεδρο της επιτροπής
αξιολόγησης. Υποβολή ένστασης από αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον, μπορεί να γίνει εντός
δύο (2) ημερών από την επιλογή.
11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ιδιωτικό συμφωνητικό) θα
καταβληθεί ως προκαταβολή το 25% του συνολικού ποσού, το υπόλοιπο ποσό και μέχρι το 75%
του συνολικού ποσού θα καταβληθεί πριν την αναχώρηση. Η τελευταία δόση του υπόλοιπου ποσού
(25%) θα καταβληθεί αμέσως μετά την επιστροφή και σε συνάρτηση με την καλή εκτέλεση της
εκδρομής, ως ποινική ρήτρα.


Δωρεάν συμμετοχές για μαθητές με οικονομικές δυσκολίες (επιθυμητός αριθμός 4).

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές στη Διεύθυνση του
σχολείου μέχρι τη Τρίτη 6/11/2018 στις 12:00.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης στο γραφείο του Διευθυντή την ημέρα
λήξης της προθεσμίας και ώρα 13:00. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι αρμόδια να επιλέξει την
προσφορά με τους καλύτερους όρους για το σχολείο.

Τυχόν ενστάσεις πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά μέχρι τις 8/11/2018 μέχρι τις 13:00.
Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου προσφοράς αποτελεί αιτία απόρριψης του υποψηφίου
αναδόχου.
Προσφορές με φαξ ή email δεν θα αξιολογηθούν
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη κατάθεση βεβαίωσης διαθεσιμότητας καμπινών καθώς και επιβεβαίωσης

κράτησης δωματίων του προτεινόμενου ξενοδοχείου, συνιστούν επαρκή λόγο απόρριψης της
υποψηφιότητας.

Ο Διευθυντής
Ηλίας Γ. Ζαχαρόπουλος
Μαθηματικός

