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Κοιν.:

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΠΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΓΡΑΥΕΙΑ ΜΕ
ΥΡΑΓΙΜΕΝΕ ΠΡΟΥΟΡΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ
ΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Το 1ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ηθτά τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ με κατάκεςθ κλειςτϊν
προςφορϊν από τουριςτικά γραφεία, για τθ διοργάνωςθ πενκιμερθσ εκπαιδευτικισ
εκδρομισ ςτα Ιωάννινα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017
(ΦΕΚ 681 τ. Β’, 6-3-2017) ωσ ακολοφκωσ:
1. Προοριςμόσ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2. Θμερομθνίεσ: 10/12/2018 - 14/12/2018.
3. Προβλεπόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 32 μακθτζσ και τρεισ (3) ςυνοδοί κακθγθτζσ.
4. Εκδρομζσ – επιςκζψεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτο Μεςολόγγι, Ηαγοροχϊρια, Νθςάκι κυράΦροςφνθσ, Μζτςοβο, Σπιλαιο Περάματοσ, Δωδϊνθ κ.λ.π., με βάςθ τουσ διδακτικοφσ
ςτόχουσ του ωρολογίου προγράμματοσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.
Επίςθσ, κα λθφκεί υπόψθ τυχόν προτεινόμενο πρόγραμμα από τα τουριςτικά πρακτορεία.
5. Μετακινιςεισ με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν που κα πλθροί όλεσ τισ κείμενεσ από τθ
νομοκεςία προδιαγραφζσ, όπωσ άδεια κυκλοφορίασ, δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΤΕΟ, ηϊνεσ
αςφαλείασ, ζμπειρο επαγγελματία οδθγό, κ.λ.π.
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6. Εξαςφαλιςμζνεσ μετακινιςεισ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ με πολυτελζσ
κλιματιηόμενο ποφλμαν που κα είναι ςτθν αποκλειςτικι διάκεςι μασ επί 24ϊρου βάςεωσ
και φυςικά κα πλθροί όλεσ τισ προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ.
7. Τζςςερισ (4) διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 4 αςτζρων ςτο κζντρο τησ πόλησ ςε δίκλινα ι
τρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ κακθγθτζσ. Να αναφζρεται ο
διακριτικόσ τίτλοσ του ξενοδοχείου, να προςκομιςτεί βεβαίωςθ διακεςιμότθτασ του
κατάλλθλου αρικμοφ δωματίων και να δοκοφν γενικότερεσ πλθροφορίεσ μζςω τθσ
επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του ξενοδοχείου.
8. Το ξενοδοχείο να βρίςκεται ςε αρκετι απόςταςθ από κάκε είδουσ κζντρα διαςκζδαςθσ.
9. Θμιδιατροφι (κακθμερινά πρωινό ςε μπουφζ και 4 δείπνα ςε μπουφζ μζςα ςτο
ξενοδοχείο)
10. Το ξενοδοχείο να ζχει ςτθ διάκεςι μασ όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςε πλιρθ
λειτουργία και να παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ ανζςεισ για τθν αςφαλι διαμονι των
μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν, όπωσ κζρμανςθ, ηεςτό νερό, κ.λ.π. Επικυμθτι είναι και θ
φπαρξθ προςωπικοφ αςφαλείασ του ξενοδοχείου.
11. Να τθρθκεί απαρζγκλιτα το πρόγραμμα που κα ςυνταχκεί από το ςχολείο.
12. Να υπάρχει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ ζμπειροσ υπεφκυνοσ του τουριςτικοφ
γραφείου, ο οποίοσ να ζχει όλα τα απαραίτθτα από τον νόμο δικαιολογθτικά και να
φροντίηει για τθν ορκι εκτζλεςθ του προγράμματοσ.
13. Να παρζχεται από το τουριςτικό γραφείο πλιρθσ αςφαλιςτικι κάλυψθ των μακθτϊν και
των

ςυνοδϊν

κακθγθτϊν

ιατροφαρμακευτικι

κάλυψθ,

από

οποιαδιποτε

πικανι

αιτία,

νοςοκομειακι

που

κα

περίκαλψθ

περιλαμβάνει
και

επείγουςα

αερομεταφορά.
14. Να περιλαμβάνεται ςυμβόλαιο αςτικισ ευκφνθσ του τουριςτικοφ γραφείου.
15. Να αναγράφεται ςτθν προςφορά θ τελικι τιμι ανά μακθτι, να ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ
οι πικανζσ χρεϊςεισ, φόροι, κ.λ.π. αλλά και το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των αμοιβϊν των ξεναγϊν, των ειςόδων ςε μουςεία και
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ).
16. Ο διαγωνιςμόσ κα είναι κατά βάςθ μειοδοτικόσ, αλλά κα ςυνυπολογιςτοφν και ποιοτικά
κριτιρια ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επιτυχισ και αςφαλισ διεξαγωγι τθσ εκδρομισ. Ζτςι θ
επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα λάβει υπ' όψιν τθσ τθν ποιότθτα και το εφροσ
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των προςφερομζνων υπθρεςιϊν και δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το
τουριςτικό γραφείο που μειοδοτεί.
17. Το ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν επιςτροφι όλου του ποςοφ τθσ
προκαταβολισ ι να ηθτιςει τθν τροποποίθςθ των θμερομθνιϊν λόγω εκτάκτων ςυνκθκϊν ι
ανωτζρασ βίασ.
18. Το κάκε τουριςτικό γραφείο που κα κατακζςει προςφορά πρζπει να παρουςιάςει γραπτά
κάκε διευκρίνιςθ που κα ηθτθκεί. Επίςθσ, πρζπει να κατακζςει α) βεβαίωςθ ςε ιςχφ του
ειδικοφ ςιματοσ λειτουργίασ τουριςτικοφ γραφείου από τον ΕΟΤ, β) αντίγραφο
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και γ) αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ.
19. Κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό) κα καταβλθκεί ωσ
προκαταβολι το 20% του ςυνολικοφ ποςοφ. Το υπόλοιπο ποςό ζωσ το 65 % του ςυνολικοφ
ποςοφ κα καταβλθκεί πριν τθν αναχϊρθςθ. Το υπόλοιπο 35 % του ποςοφ κα καταβλθκεί
αμζςωσ μετά τθν επιςτροφι ςε ςυνάρτθςθ με τθν καλι και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ
εκδρομισ, ωσ ποινικι ριτρα. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των όρων του ςυμφωνθτικοφ από
πλευράσ του πρακτορείου ι μθ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ με υπαιτιότθτά του, το
πρακτορείο οφείλει να επιςτρζψει όλα τα ποςά που κα ζχουν καταβλθκεί προςαυξθμζνα
κατά ποςοςτό που κα κακοριςτεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ πριν τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
20. Το κάκε τουριςτικό γραφείο να κατακζςει ανάλογθ προςφορά και για εξαιμερθ διάρκεια
τθσ εκδρομισ.
Όποιο τουριςτικό γραφείο ενδιαφζρεται καλείται να αποςτείλει κλειςτι προςφορά
ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου μζχρι την Τρίτη 16/10/2018 και ϊρα 11:30 μ.μ.
Οι προςφορζσ κα ανοιχτοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ
τθν ίδια θμζρα. Το πρακτορείο που κα επιλεγεί κα ενθμερωκεί τθλεφωνικά και από το
ιςτολόγιο του ςχολείου.
Ενςτάςεισ μποροφν να υποβλθκοφν εγγράφωσ εντόσ 3 θμερϊν από τθν επιλογι, ςτο
γραφείο τθσ Διευκφντριασ.

Θ Διευκφντρια
Χαραλαμποποφλου Άννα
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