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Προς:
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τετραήμερης
εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Σύρο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4 ΥΑ (ΦΕΚ 681/06-03-2017) με θέμα
«Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»,
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να υποβάλουν κλειστή προσφορά εγγράφως
στο σχολείο είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου είτε ταχυδρομικά μέχρι την
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 και ώρα 13.00, προκειμένου να επιλεγεί το γραφείο το
οποίο θα πραγματοποιήσει την ως άνω προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη
της Γ΄ τάξης του 4ου Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου.
Στοιχεία και προδιαγραφές της προσφοράς:
Προορισμός: Σύρος (Κυκλάδες)
Αναχώρηση: Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017
Επιστροφή: Κυριακή, 21 Μαΐου 2017
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:
Ελάχιστος αριθμός μαθητών: σαράντα τέσσερις (40)
Μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός μαθητών: πενήντα έξι (50)
Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: τρεις (03)
Μεταφορικά μέσα:

α. σύγχρονο λεωφορείο (πούλμαν) χωρητικότητας πενήντα τεσσάρων (54)
θέσεων για όλες τις μετακινήσεις, με έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,
επαγγελματική άδεια οδήγησης, έλεγχο ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλιματισμό,
φαρμακείο και βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
κυκλοφορίας και ασφαλούς μετακίνησης μαθητών.
β. πλοίο της γραμμής «Πειραιάς – Σύρος και Σύρος – Πειραιάς »
Διαμονή:
Κατάλυμα: Ξενοδοχείο τεσσάρων ή πέντε αστέρων (4* ή 5*) με αίθουσα
ψυχαγωγίας. Όλοι οι προτεινόμενοι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας θα πρέπει
να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και να διαθέτουν
νόμιμη άδεια λειτουργίας. Τα δωμάτια θα πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο
όροφο ή στην ίδια πτέρυγα. Για τους μαθητές, κατά βάση να είναι τρίκλινα
και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς μονόκλινα.
Τόπος: Σύρος
Χρόνος: Τρεις (03) διανυκτερεύσεις
Διατροφή: Ημιδιατροφή με πρωινό και δείπνο τριών (03) ημερών σε
απεριόριστο μπουφέ. Παρακαλούμε να προσκομίσετε αναλυτική ενημέρωση
ενδεικτικά.
Λοιπές υπηρεσίες:
Προτεινόμενο πρόγραμμα:
1η ημέρα: Πειραιάς – Ερμούπολη Σύρου
2η ημέρα: Επίσκεψη στην Παλαιά πόλη
3η ημέρα: Περιήγηση στο νησί
4η ημέρα: Περιήγηση της πρωτεύουσας
Παρακαλούμε να προσκομίσετε ενδεικτικό πρόγραμμα επισκέψεων.
Συνοδός του ταξιδιωτικού γραφείου
Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων
μαθητών και εκπαιδευτικών
Ασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
Επιπροσθέτως:
 Η κάθε προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει αφενός την τελική
συνολική τιμή της οργανωμένης εκδρομής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
και αφετέρου την επιβάρυνση ανά μαθητή. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρει αν
στην προτεινόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται η είσοδος ή/και η ξενάγηση σε
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αξιοθέατα, κλπ.
 Συνημμένως, τα ταξιδιωτικά γραφεία υποχρεούνται να καταθέσουν στο
σχολείο υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας
από τον ΕΟΤ που βρίσκεται σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
του σήματος.
 Με τη σύναψη του συμβολαίου θα ζητηθεί ασφαλιστική και φορολογική
ενημερότητα.

 Με τη σύναψη του συμβολαίου θα ζητηθεί επιβεβαίωση κράτησης του
απαιτούμενου αριθμού δωματίων.
 Αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών και επιστροφή
όλων των χρημάτων στην περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω
ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές, ασθένεια συνοδού κλπ.)
 Απόδοση ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων από πλευράς
πρακτορείου.
 Τρόπος πληρωμής:
α. την ημέρα υπογραφής της σύμβασης θα καταβληθεί το 25% του συνολικού
ποσού, ως προκαταβολή
β. πριν την αναχώρηση θα καταβληθεί το 50% του συνολικού ποσού,
γ. μετά την επιστροφή θα καταβληθεί το υπόλοιπο 25% του συνολικού ποσού
και σε πλήρη συνάρτηση με την άψογη εκτέλεση των συμφωνηθέντων, ως
ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων από πλευράς πρακτορείου.
 Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής, ενώ στην
τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη η φερεγγυότητα του ταξιδιωτικού γραφείου.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τα πρακτορεία που δεν έχουν συνεργαστεί τα
δύο τελευταία χρόνια με το σχολείο μας να προσκομίσουν κατάλογο
συνεργαζόμενων σχολείων.
Σας γνωρίζουμε ότι οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την
αρμόδια επιτροπή του σχολείου στο Γραφείο του Διευθυντή, όπως προβλέπουν οι
κείμενες διατάξεις, την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 και ώρα 14.00. Το ταξιδιωτικό
γραφείο, το οποίο θα επιλεγεί, θα ειδοποιηθεί από το σχολείο με τηλεφωνική
επικοινωνία.
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