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Αρ.Πρωτ. : 11

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή στις Βρυξέλλες του Λυκείου μας.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εγκυκλίου με αριθμό 33120/ΓΔ4 – Φ.Ε.Κ 681 τ. Β'/ 6-03-2017 σας
ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
στις Βρυξέλλες
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Τόπος διαμονής : Βρυξέλλες
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20 – 22 Φεβρουαρίου 2019 (2 διανυκτερεύσεις).
Αριθμός μαθητών : 32-35
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών : 3
Απευθείας πτήσεις πρωινή ώρα στις 20/2/2019 από Αθήνα για Βρυξέλλες και απευθείας
βραδυνή στις 22/2/2019 από Βρυξέλλες για Αθήνα.
Ξενοδοχεία που θα προταθούν : 4 αστέρων (****) σε ακτίνα 5 χλμ το πολύ από το κέντρο της
πόλης των Βρυξελλών κατά προτίμηση . Ημιδιατροφή: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Το δείπνο ή το
μεσημεριανό μπορεί να παρατίθεται και εκτός ξενοδοχείου, ανάλογα με το πρόγραμμα της
μέρας. (να επισυνάπτεται εγγράφως η κράτηση των διαθέσιμων δωματίων για το σχολείο
μας στον φάκελο).
Τα δωμάτια των μαθητών να είναι δίκλινα ή τρίκλινα ευρύχωρα των συνοδών καθηγητών
μονόκλινα . Να υπάρχει γιατρός στο ξενοδοχείο.
Μπορούν να υποβληθούν και προσφορές με περισσότερες από μία προτάσεις διαμονής.
Σύγχρονα τουριστικά λεωφορεία (αποκλείονται τα διώροφα), με τις απαραίτητες
προδιαγραφές ασφαλείας (βάσει της σχετικής νομοθεσίας) στη διάθεση των μαθητών καθ όλη
τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασθενείας και ατυχημάτων,
περίθαλψης μαθητών και καθηγητών με κάλυψη των εξόδων επαναπατρισμού σε περίπτωση
έκτακτου συμβάντος (π.χ. ατύχημα, ασθένεια).
Μεταφορές και ξεναγήσεις: Μεταξύ σχολείου – αεροδρομίου και μεταξύ ξενοδοχείουαεροδρομίου, στην Πόλη των Βρυξελλών, στην Μπρύζ και στη Γάνδη.
Συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου για όλη τη διάρκεια της εκδρομής του σχολείου.
Ασφάλιση νομικής προστασίας για τους συνοδούς εκπ/κούς.

 Eιδικό σήμα λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του ταξιδιωτικού γραφείου σε ισχύ.
 Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης
των όρων του συμβολαίου από πλευράς του.
 Συνολική τιμή και επιβάρυνση ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων).

 Ατομικές αποδείξεις πληρωμής ανά μαθητή.
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τρίτη 15/1/2019 , 14.00΄. Οι προσφορές
κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο. Προσφορές που θα υποβληθούν σε
ηλεκτρονική μορφή δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
Το σχολείο πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα ζητήσει όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας
των πούλμαν, τις άδειες και τις κρατήσεις όλων των μέσων και τα ασφαλιστήρια που απαιτούνται.
Η εξόφληση του μεγαλύτερου μέρου του ποσού προς το γραφείο θα γίνει αμέσως μετά την
επιστροφή.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από επιτροπή ορισμένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11,
παράγραφος 2 της εγκυκλίου με αριθμό 33120/ΓΔ4 – Φ.Ε.Κ 681 τ. Β'/ 6-03-2017.
Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση του σχολείου.
Κριτήρια επιλογής:
Η τιμή της προσφοράς, η ποιότητα και η ασφάλεια των ξενοδοχείων και μεταφορικών μέσων, η
εμπειρία και η αξιοπιστία του ταξιδιωτικού γραφείου και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
Η επιλογή πρακτορείου δεν θα γίνει με όρους μειοδοτικού διαγωνισμού παρά μόνον αν είναι καθ’
ολοκληρία συγκρίσιμες οι προτάσεις.
Φάκελοι που δεν θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές, όπως αναγράφονται παραπάνω και δεν
είναι απόλυτα σύννομοι με το άρθρο 13 της εγκυκλίου με αριθμό 33120/ΓΔ4 – Φ.Ε.Κ 681 τ. Β'/ 6-032017, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί για τη διοργάνωση της εκδρομής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά
αμέσως μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού της επιτροπής.
Υποβολή ένστασης από τους έχοντες έννομο συμφέρον μπορεί να γίνει εντός δύο (2) ημερών από τη
σύνταξη του πρακτικού επιλογής.
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