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Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την
διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ µαθητών του 2ου ΕΠΑ.Λ.
Νέας Σµύρνης στο πλαίσιο προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων »
Σχετ. Υ.Α 33120 / Γ∆4 (ΦΕΚ 681/τ.Β’06-03-2017) µε θέµα «Εκδροµές - Εκπαιδευτικές
επισκέψεις µαθητών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εντός
και εκτός χώρας».
Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σµύρνης προτίθεται να πραγµατοποιήσει Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο
πλαίσιο Προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ από 30 Μαρτίου 2018
ως και 1 Απριλίου 2018 και ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος µε κατάθεση κλειστών
προσφορών από τουριστικά γραφεία, µε ειδικό σήµα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε
ισχύ, σύµφωνα µε τα:
1. Προορισµός: ΙΩΑΝΝΙΝΑ (µε επισκέψεις στο γεφύρι της Άρτας, την πόλη των Ιωαννίνων,
στο µουσείο κέρινων οµοιοµάτων Βρέλλη και άλλα µουσεία ενδιαφέροντος, στο Νησί της
Λίµνης Παµβώτιδας και στο Μουσείο του Αλή Πασά, στο Σπήλαιο Περάµατος, στο
Γεωπάρκο Βίκου-Αώου(Μονοδέντρι, Χαράδρα του Βίκου))
2. Μέσο µετακίνησης: Πούλµαν
3. Προβλεπόµενος αριθµός συµµετεχόντων: η προσφορά θα πρέπει να αφορά σε δύο
πιθανές περιπτώσεις:
i.
∆ύο γκρουπ µαθητών: περίπου (50-55) µαθητές και πέντε έως έξι (5-6)
συνοδοί καθηγητές, ανάλογα µε τον τελικό αριθµό µαθητών.
ii.
Ένα γκρουπ µαθητών: περίπου (25-30) µαθητές και δύο ή τρεις (2-3)
συνοδοί καθηγητές, ανάλογα µε τον τελικό αριθµό µαθητών.
4. Κλιµατιζόµενο πούλµαν, που να πληροί τις προδιαγραφές (σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) να είναι δε στην
αποκλειστική διάθεσή µας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδροµής µε έµπειρους επαγγελµατίες
οδηγούς.
5. ∆ύο (02) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ***, µε δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια για τους
µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Όλα τα δωµάτια µαθητών και
συνοδών καθηγητών συγκεντρωµένα στο ίδιο κτήριο και αν είναι εφικτό, και στον ίδιο
όροφο. Το ξενοδοχείο να βρίσκεται στην περιοχή του Περάµατος Ιωαννίνων.
6. Να αναφέρεται η ονοµασία του ξενοδοχείου διαµονής και η ακριβής διεύθυνση.
7. ∆ωρεάν συµµετοχή για οικονοµικά αδύναµους µαθητές.

8. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του σχολείου και σε
πλήρη λειτουργία κατά την διαµονή µας. Το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την σωστή διαµονή µας. (θέρµανση, ζεστό νερό, κλπ.)
9. Εντός του ξενοδοχείου Πρωινό και δείπνο (ηµιδιατροφή) καθηµερινά, σε πλήρη µπουφέ
όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου.
10. Ξενάγηση στις περιοχές επισκέψεων, βάση του προγράµµατος της εκπαιδευτικής
εκδροµής, µε ξεναγό του γραφείου.
11. Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής.
12. Η προσφερθείσα συνολική τιµή ανά µαθητή να συµπεριλαµβάνει µαζί µε τα έξοδα
µετακίνησης, διαµονής και τα εισιτήρια σε όλους τους επισκέψιµους χώρους σύµφωνα µε
το πρόγραµµα καθώς και όλες τις τυχόν κρατήσεις, Φ.Π.Α. κ.λ.π. Να αναγράφεται το
συνολικό κόστος της εκδροµής αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή περιλαµβανοµένου του
ΦΠΑ.
13. Ασφάλεια για τους µαθητές και τους συνοδούς καθηγητές: α) Υποχρεωτική «Ασφάλιση
Αστικής Ευθύνης ∆ιοργανωτή», σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και β) πρόσθετη
ασφάλιση κάλυψης όλων των εξόδων µεταφοράς και πλήρους ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).
14. Το Σχολείο διατηρεί το ∆ικαίωµα να ζητήσει την επιστροφή όλου του ποσού
προκαταβολής ή σε συνεργασία µε το επιλεγόµενο τουριστικό πρακτορείο τροποποίησης
των καθορισµένων ηµεροµηνιών πραγµατοποίησης της εκδροµής λόγω σοβαρής αιτίας
όπως (φυσικές καταστροφές, εθνικές εκλογές κ.α.)
15. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά µε την
εκδροµή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Ο διαγωνισµός θα είναι µειοδοτικός µε ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
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 ΕΟΤ,
αντίγραφο ασφαλιστικής και αντίγραφο φορολογικής ενηµερότητας σε ισχύ.
• Γραπτή επιβεβαίωση κρατήσεων δωµατίων στο προτεινόµενο ξενοδοχείο.
• Συµβόλαιο οµαδικής και ατοµικής ασφάλισης µε ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης µαθητών και συνοδών καθηγητών σε περίπτωση ασθένειας η ατυχήµατος.
• Συµβόλαιο αστικής ευθύνης λειτουργίας Τουριστικού γραφείου.
Προσφορές που δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποκλείονται
ανεξάρτητα από την τιµή τους.
Οι προσφορές παρακαλούµε να αποσταλούν µε κλειστή προσφορά στη ∆ιεύθυνση του
Σχολείου µέχρι την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, µέχρι και 13:00.
Οι προσφορές θα ανοιχθούν από την επιτροπή αξιολόγησης στο γραφείο του ∆ιευθυντή
στις 14:00 της ίδιας µέρας. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι αρµόδια να επιλέξει την
προσφορά µε τους καλύτερους όρους για το Σχολείο.
Το τουριστικό πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί άµεσα από τον πρόεδρο της
επιτροπής αξιολόγησης µετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού.
Τυχόν ενστάσεις πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την
σύνταξη του πρακτικού επιλογής τουριστικού πρακτορείου µέχρι την 12:00.
Τρόπος πληρωµής: Την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης (Ιδιωτικού Συµφωνητικού) θα
καταβληθεί το 25% του συνολικού ποσού, λίγο πριν την αναχώρηση το 50% και το
υπόλοιπο 25% θα καταβληθεί αµέσως µετά την επιστροφή και σε συνάρτηση µε την καλή
εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ως ποινική ρήτρα.
Η ∆/ΝΤΡΙΑ

Ελένη Γ. Παραρά

