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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση 3ήμερης και
ΟΥ
εναλλακτικά 4ήμερης εξόρμησης της περιβαλλοντικής ομάδας του 2 ΓΕΛ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην περιοχή Λιθακιάς Ζακύνθου (Ζάκυνθος).
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/6-03-2017)

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια
λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ , να καταθέσουν μέχρι την Τρίτη 20-3-2018 και ώρα 12.00
μεσημβρινή, γραπτές κλειστές προσφορές για την 4ήμερη εκδρομή της Α΄ Λυκείου του σχολείου
μας - περιβαλλοντική ομάδα.
Χρονική διάρκεια: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 26-4-2018 μέχρι 28-04-2018 και

εναλλακτικά μέχρι 29-04-2018.
Για την σύνταξη της προσφοράς σας και για τις προϋποθέσεις της εκδρομής, σας ενημερώνουμε τα
εξής:
1. Προορισμός: Λιθακιά - Ζακύνθου - ΖΑΚΥΝΘΟΣ.
2. Διαμονή: Σε ξενοδοχείο της περιοχής από Ζάκυνθος μέχρι Λιθακιά.
3. Αριθμός μαθητών (εκτιμώμενος) 30 (ή για 24 μαθητές με 2 συνοδούς) –Αριθμός συνοδών 3.
4. Μετάβαση και Επιστροφή με Λεωφορείο.
5. Ξενοδοχεία: 3 έως 5 Αστέρων με πρωινό και ημιδιατροφή για 2 και εναλλακτικά για 3
διανυκτερεύσεις στις 26/04/2018 και 27/04/2018 και εναλλακτικά και για τις 29-04-2018. Να
κατονομαστούν τα προτεινόμενα ξενοδοχεία.
Σημείωση: α) Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται συγκεντρωμένα στο ίδιο κτίριο σε έναν το πολύ
όροφο.. β) Τα δωμάτια των μαθητών να είναι τρίκλινα ή τετράκλινα και για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς μονόκλινα.
6. Μεταφορά με 1 κλιματιζόμενο πούλμαν πενταετίας σε άριστη κατάσταση, που να πληροί τις
προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, Ζώνες
ασφαλείας κ.λ.π.), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
και για όλες τις μετακινήσεις των μαθητών με έμπειρο επαγγελματία οδηγό, καθώς και να
προσκομιστεί η άδεια κυκλοφορίας .
7. Πρόγραμμα επισκέψεων: Λιθακιά, πόλη της Ζακύνθου, Λαγανάς και άλλη ενδεχόμενη διαδρομή
στο νησί.

8. Στις προσφορές να αναφέρονται αν στην προτεινόμενη τιμή περιλαμβάνεται συνοδός γραφείου.
9. Στις προσφορές να αναφέρονται: α) Τυχόν αριθμός δωρεάν συμμετοχών (free) για άπορους
μαθητές. β) Τυχόν δωρεές προς το Σχολείο. γ) Οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή διευκόλυνση
προς τους εκδρομείς ή το σχολείο.
Σημειώνεται ότι απαγορεύεται ρητά η προσωπική διευκόλυνση προς μαθητές.
10. Συμβόλαιο ομαδικής- ονομαστική ασφάλισης ατυχήματος ή ασθένειας όλων των
συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών.
11. Διασφάλιση πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής κάλυψης κατά τη διάρκεια της εκδρομής.
12. Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης και Ταξιδιωτική ασφάλεια (να κατατεθούν τα
σχετικά έγγραφα).
13. Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπομένων ημερομηνιών και επιστροφή όλων των
χρημάτων κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας
(φυσικές καταστροφές ,εκλογές κλπ).
Με την κατάθεση της έγγραφης κλειστής προσφοράς το Ταξιδιωτικό Γραφείο υποχρεούται να
καταθέσει σύμφωνα με την §1 του Αρθρ.14 της Αρ. 129287/Γ2/10-11-2011/Υ.Α./ΥΠΔΒΔΜΘ
(ΦΕΚ2769τΒ/2-12-11), Υπεύθυνη Δήλωση ότι :
Διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο Βρίσκεται σε Ισχύ, Αντίγραφο ασφαλιστικής
ενημερότητας και αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας.
Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Σχολείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία με κλειστό
φάκελο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με
τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του Σχολείου, όπως προβλέπεται από τις κείμενες
διατάξεις. Ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός, αλλά θα συνεκτιμηθούν η τιμή και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των προσφορών. Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα
τουριστικά γραφεία να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του Σχολείου.
Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για τη διοργάνωση της εκδρομής θα ειδοποιηθεί
τηλεφωνικά αμέσως μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
Υποβολή ένστασης, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, μπορεί να γίνει εντός δύο (2) ημερών από
τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.
Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου όπως επίσης και η μη ύπαρξη των απαιτούμενων
επιβεβαιώσεων της οικονομικής προσφοράς αποτελεί επαρκή λόγο απόρριψης του υποψηφίου
αναδόχου.
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