ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγ. Δημήτριος, 12/03/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
ο

3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αργοστολίου & Σάμου

Αρ. Πρωτ. :181

Προς : Δ΄ Δ/νση Δ.Ε. Αθήνας
(Δνση Εκπ/κών Θεμάτων)
Για ανάρτηση

17342 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφ. - Fax : 210 9851008
Email : mail@3lyk-ag-dimitr.att.sch.gr.

ΚΟΙΝ.: Γραφείο Γενικού Τουρισμού

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ 19/04/18 – 21/04/2018
Η Διευθύντρια του 3ου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών από τουριστικά γραφεία για τη
διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Καλαμάτα από Πέμπτη 19
Απριλίου 2018 έως Σάββατο 21 Απριλίου 2018. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) και σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 – Σάββατο 31
Απριλίου 2018

Β

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Καλαμάτα
(2 διανυκτερεύσεις) σε
Ξενοδοχεία 4 αστέρων και άνω. Ημερήσιες 2
εκδρομές .

Γ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(ΜΑΘΗΤΩΝ –
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ)

90 – 100 μαθητές
5- 6 καθηγητές ανάλογα με τον αριθμό μαθητών

Δ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

2 κλιματιζόμενα πούλμαν με τους ανάλογους
οδηγούς για μετάβαση και επιστροφή,
καθώς επίσης για τις εκεί εκδρομές – μετακινήσεις
(όχι διώροφα).

Ε

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΣΤ

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4* και άνω. Η διαμονή να περιλαμβάνει
πρωϊνό και δείπνο.
Λεωφορεία για εκδρομές-μετακινήσεις,

Συνοδός γραφείου-ξεναγός.
Ομαδική-ονομαστική ασφάλιση των
μαθητών και των συνοδών,
Ιατροφαρμακευτική νοσοκομειακή
περίθαλψη & παρουσία έμπειρού ιατρού καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής .
Ζ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΝΑΙ

Η

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018 ώρα 12.00
















Στην προσφορά σας να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:
Τα ξενοδοχεία 4* ή 5* θα μας προταθούν ονομαστικά (και όχι γενικά ξενοδοχεία
5*), καθώς επίσης ο αριθμός δωματίων, κλινών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες
Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* , κατά προτίμηση με τρίκλινα ή
τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές,
απαραιτήτως στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους
Μεταφορά με κλιματιζόμενα πούλμαν σε άριστη κατάσταση, που να πληρούν 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
έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς (οδηγός & συνοδηγός ), καθώς και να
προσκομιστούν οι άδειες κυκλοφορίας .
Να αναφέρεται η ονομασία του ξενοδοχείου διαμονής και να προσκομιστεί
βεβαίωση διαθεσιμότητας δωματίων από το ξενοδοχείο. Όλοι οι κοινόχρηστοι
χώροι του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη
λειτουργία κατά τη διαμονή μας. Το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις προϋποθέσεις
για τη σωστή και ασφαλή διαμονή μας (θέρμανση, ζεστό νερό κ.λ.π.)
Πρωινό και βραδινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου, σε πλήρη μπουφέ
αντίστοιχο των άλλων πελατών του ξενοδοχείου
Προσωπικό ασφαλείας στο ξενοδοχείο
Η παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής είναι απαραίτητη και υποχρεωτική. Το προσωπικό, οδηγοί-συνοδοί, θα
πρέπει να έχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, η
συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά και στους συνοδούς-καθηγητές να είναι
άψογη , όπως αρμόζει στο σχολείο
Να παρέχεται ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μαθητών και
καθηγητών με πλήρη κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.
Συμβόλαιο αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου να περιλαμβάνεται στην
προσφορά
Η προσφερθείσα τιμή ανά μαθητή να συμπεριλαμβάνει όλες τις τυχόν κρατήσεις,
Φ.Π.Α. κ.λ.π.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή όλου του ποσού
προκαταβολής ή σε συνεργασία με το επιλεγμένο τουριστικό πρακτορείο











τροποποίησης των καθορισμένων ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδρομής
λόγω σοβαρής αιτίας (όπως π.χ. φυσικές καταστροφές, εθνικές εκλογές κ.λ.π.)
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με
την εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
Ξεναγούς στους αρχαιολογικούς χώρους ανάλογα με τον αριθμό των
μαθητών που θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή
Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί πριν την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο: κράτηση δωματίων στο
προτεινόμενο ξενοδοχείο. Τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν
ενδιαφέρον, μαζί με την προσφορά τους, θα πρέπει να καταθέσουν:
Βεβαίωση σε ισχύ του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου
από τον Ε.Ο.Τ.
Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας και
Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας
Τρόπος πληρωμής: Την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ιδιωτικό
συμφωνητικό) θα καταβληθεί ως προκαταβολή το 25% του συνολικού ποσού, το
υπόλοιπο ποσό ως 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
Συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδίου και τιμή ανά μαθητή.
Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των
όρων του συμβολαίου από μέρους του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα
καθορίσει το σχολείο)
Δωρεάν συμμετοχή για μαθητές με οικονομικές δυσκολίες ( 6).



Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από τη
Δ/νρια.



Υποβολή ένστασης από τους έχοντες έννομο συμφέρον , μπορεί να γίνει
εντός 3 ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής.
Αν ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να αποστείλετε μια κλειστή προσφορά
στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018 ώρα 12.00
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ01

