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Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μετακίνηση των μαθητών και των
εκπαιδευτικών του 4ου Γυμνασίου Γλυφάδας στη Λευκάδα»
Το σχολείο μας προτίθεται να διοργανώσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του Αναλυτικού
Προγράμματος στη Λευκάδα.
Καλούμε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28.2.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/6.3.2017, τ.Β), τα
τουριστικά γραφεία να υποβάλουν προσφορές στο σχολείο, μέχρι την Τρίτη, 20/2/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
στις οποίες θα αναγράφονται η συνολική τιμή του ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η
επιβάρυνση ανά μαθητή. Επισημαίνεται ότι οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο μέχρι την
ανωτέρω ημερομηνία και ώρα με κλειστό φάκελο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε
πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στοιχεία εκδρομής και προδιαγραφές:
1. Προορισμός: Λευκάδα (διαμονή).
2. Αναχώρηση για τον παραπάνω προορισμό στις 15/3/18 (ημέρα Πέμπτη) και επιστροφή 17/4/2018
(ημέρα Σάββατο). Δύο διανυκτερεύσεις στη Λευκάδα.
3. Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 80 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και 5 συνοδοί καθηγητές.
4. Μεταφορικό μέσο:


Δύο σύγχρονα λεωφορεία (πούλμαν):
α) για τη μετάβαση από και προς τη Λευκάδα (με αφετηρία και επιστροφή στο σχολείο), τις
ξεναγήσεις μας και διάθεση των πούλμαν για τις μετακινήσεις μας καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
μας
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β) Τα πούλμαν πρέπει να είναι σύγχρονων προδιαγραφών, σε άριστη κατάσταση, να διαθέτουν όλα τα
πιστοποιητικά καταλληλότητας σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές
ασφάλειας (δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας, έλεγχο ΚΤΕΟ σε ισχύ κτλ.).
γ) Τα πούλμαν να είναι στην αποκλειστική διάθεση μας σε όλη την διάρκεια της εκδρομής με
έμπειρους και ευγενικούς επαγγελματίες οδηγούς.
δ) Σε περίπτωση κάλυψης του ωραρίου των οδηγών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα
υπάρχουν απαρέγκλιτα οι αντικαταστάτες τους ώστε να μην παρακωλύεται η υλοποίηση του
προγράμματος αλλά

και να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των

εκδρομέων μαθητών και καθηγητών, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.
ε) Όταν το ξενοδοχείο διαμονής μας δεν είναι στο κέντρο της πρωτεύουσας της Λευκάδας να έχουμε
στη διάθεσή μας τα πούλμαν για τις απογευματινές-βραδινές μετακινήσεις μας στο νησί.
στ) Τα πούλμαν να είναι το πολύ 5 ετών.
5. Κατηγορία καταλύματος: ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων στη Λευκάδα, με πρωινό και δείπνο σε
μπουφέ, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές, μονόκλινα για τους καθηγητές. Όλοι οι
προτεινόμενοι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας θα πρέπει να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής
και να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
6. Γραπτή βεβαίωση για την κράτηση του ξενοδοχείου για το σχολείο μας.
7. Ξεναγήσεις βάσει του προγράμματος της εκδρομής.
8. Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής να υπάρχουν υποχρεωτικά συνοδός του γραφείου ο οποίος θα είναι
διαφορετικό άτομο από τους οδηγούς και ταυτόχρονα θα είναι γνώστης των περιοχών επίσκεψής μας και
γιατρός. Εναλλακτικά ο γιατρός μπορεί να είναι συνάμα και συνοδός της εκδρομής με γνώσεις για τις
περιοχές που θα επισκεφθούμε.
9. Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινούμενων μαθητών και καθηγητών
-

Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

-

Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.

10. Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε
ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σήματος.
11. Δεν επιθυμούμε δωρεάν εισιτήρια για μαθητές και γονείς.
12. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης της εκδρομής ή αφερεγγυότητας ή
πτώχευση του γραφείου που θα επιλεγεί, το σχολείο (μαθητές και γονείς) επιφυλάσσεται για τα δικαιώματα του.
13. Το σχολείο σε συνεργασία με το επιλεγμένο τουριστικό γραφείο μπορεί να τροποποιήσει τις καθορισμένες
ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, εθνικές εκλογές κτλ).
14. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της επιστροφής του καταβληθέντος ποσού σε περίπτωση μη έγκρισης
της εκδρομής ή ακύρωσής της λόγω σοβαρών αιτιών (φυσικές καταστροφές, εθνικές εκλογές κτλ).
15.Τρόπος πληρωμής: μέχρι τη Δευτέρα, 12/3/2018 θα πραγματοποιηθεί η εξόφληση του ταξιδιού από κάθε
συμμετέχοντα μαθητή (με κατευθείαν κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του επιλεγμένου τουριστικού
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γραφείου), με εξαίρεση 5 μαθητές, οι οποίοι θα εξοφλήσουν αμέσως μετά την επιστροφή και σε πλήρη συνάρτηση
με την άψογη εκτέλεση της εκδρομής.
16.Το γραφείο που θα επιλεγεί υποχρεούται στην έκδοση ατομικής απόδειξης ανά μαθητή.
17. 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.
18. Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου
από πλευράς του (εγγυητική επιστολή με ποσόν το οποίο θα καθορίσει το σχολείο).
19. Σε περίπτωση αδυναμίας μετάβασης ή επιστροφής από τη Λευκάδα (λόγω π.χ. καταστροφής ή ζημιάς

οδικού δικτύου, απεργίας, δυσμενών καιρικών συνθηκών) το επιλεγμένο τουριστικό γραφείο θα
φροντίσει χωρίς επιπλέον χρέωση την άμεση και ανεμπόδιστη πραγματοποίηση της εκδρομής).
Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή του σχολείου, όπως
καθορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός, αλλά θα συνεκτιμηθούν η τιμή και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών, καθώς και οι επιπλέον προσφορές – παροχές του τουριστικού
γραφείου.
Οι παραπάνω όροι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σε περίπτωση αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
από το Υπουργείο Παιδείας. Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να
επικοινωνήσουν με τη διευθύντρια του σχολείου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3

