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Θζμα: «Πρόςκληςη κατάθεςησ προςφοράσ για εκπαιδευτική επίςκεψη ςτα
Ιωάννινα»
Σο Γυμνάςιο Κορινοφ ηθτά κατάκεςθ προςφορϊν για πραγματοποίθςθ, ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ καινοτόμου προγράμματοσ ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, τριιμερθσ
εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτα Ιωάννινα, ςφμφωνα με τθν Τ.Α 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ
681/τ.Βϋ/06-03-2017) άρθρο 13. Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ ανάδειξθ τθσ
πιο αξιόλογθσ οικονομικά και ποιοτικά προςφοράσ ταξιδιωτικοφ γραφείου.
Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε προςφορά, ζωσ τθ Δευτζρα 26-02-2018 και ϊρα
10:30 π.μ. Η τριιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ κα πραγματοποιθκεί από τισ 19-042018 μζχρι 21-04-2018 και κα ςυμμετζχουν 30 (+/-2) μαθητζσ/τριεσ του
πολιτιςτικοφ προγράμματοσ, οι οποίοι κα ςυνοδεφονται από 3 καθηγητζσ/τριεσ και
κα ακολουκιςουν ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα επιςκζψεων και δραςτθριοτιτων που
κα κακοριςτεί.
Σο μεταφορικό μζςο που κα χρθςιμοποιθκεί είναι λεωφορείο, ενϊ θ κατθγορία
καταλφματοσ πρζπει να είναι 3-5 αςτζρων. Οι επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ του
ςχολείου αφοροφν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τποχρεωτικι αςφάλιςθ ευκφνθσ διοργανωτι.
Αςφαλιςτικι κάλυψθ ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ.
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο.
Σρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ/τριεσ (το τρίτο κρεβάτι να μθν είναι
ράντηο) και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.
Σα δωμάτια ςυνοδϊν και μακθτϊν/τριϊν να είναι ςτον ίδιο όροφο του
ξενοδοχείου.
Η κράτθςθ των δωματίων για το ξενοδοχείο (FAX που να τθν επιβεβαιϊνει)
κα υποβλθκεί ζωσ τισ 12 Μαρτίου 2018.
Ζνα λεωφορείο (όχι διϊροφο) να είναι ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων για τισ
εςωτερικζσ μετακινιςεισ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ.
Απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν για φορολογικι χριςθ.

1. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα
ταξιδιωτικά γραφεία.

2. φνταξη και υποβολή προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Γυμνάςιο
Κορινοφ, ςε κλειςτό φάκελο. Με κάκε προςφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο
κατατίκεται απαραιτιτωσ και υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα
λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ. τθν προςφορά υποχρεωτικά κα
καταγράφονται επίςθσ θ Τποχρεωτικι Αςφάλιςθ Ευκφνθσ Διοργανωτι, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, θ τελικι ςυνολικι τιμι τθσ προφοράσ και θ επιβάρυνςθ
ανά μακθτι.
3. Αξιολόγηςη προςφορϊν: Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε
μια φάςθ που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμζρουσ ςτάδια:
1. Παραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν
2. Ζλεγχοσ
3. Αξιολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ
4. Επιλογι αναδόχου
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ.
Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να
είναι κακαρογραμμζνθ ι μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Η προςφορά κα
απορρίπτεται, εάν ς’ αυτιν υπάρχουν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά
τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Όςοι ενδιαφζρονται να
λάβουν μζροσ μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τουσ
παρακάτω τρόπουσ:
α) προςωπικά ι με εκπρόςωπο τουσ ςτο Γυμνάςιο Κορινοφ
β) με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο
ενδιαφερόμενο ςχολείο.
Οι εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δεν λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να
αποςφραγιςκοφν, ζςτω και αν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε οποιαδιποτε αιτία
του ταχυδρομείου, των διανομζων, των μζςων ςυγκοινωνίασ.
4. Επιλογή αναδόχου
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ
από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, ςυγκροτείται Επιτροπι, με Πράξθ του
Διευκυντι του ςχολείου, θ οποία αποτελείται από τον ίδιο, ωσ Πρόεδρο, δφο (2)
ςυνοδοφσ-εκπαιδευτικοφσ, που ορίηονται από το φλλογο των Διδαςκόντων
Κακθγθτϊν, ζναν (1) εκπρόςωπο του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και από
εκπροςϊπουσ του 15μελουσ Μακθτικοφ υμβουλίου ι των 5μελϊν υμβουλίων των
Μακθτικϊν Κοινοτιτων που κα λάβουν μζροσ ςτθν μετακίνθςθ, οι οποίοι
εκπροςωποφνται με μία (1) ψιφο. Η Επιτροπι ζχει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ
επιλογισ του ταξιδιωτικοφ γραφείου που κα πραγματοποιιςει τθν εκδρομι –
μετακίνθςθ. Η επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου καταγράφεται ςτο πρακτικό που
ςυντάςςεται και ςτο οποίο αναφζρονται με ςαφινεια τα κριτιρια επιλογισ. Σο εν
λόγω πρακτικό, εφόςον ηθτθκεί, κοινοποιείται από το Διευκυντι του ςχολείου ςε
κάκε ςυμμετζχοντα ι/και ζχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενθμερωκεί, ο οποίοσ μπορεί
να υποβάλει ζνςταςθ κατά τθσ επιλογισ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθ ςφνταξθ του
πρακτικοφ επιλογισ. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν εξζταςθ των
ενδεχόμενων ενςτάςεων, γίνεται θ τελικι επιλογι του ταξιδιωτικοφ γραφείου και το
ςχολείο ςυντάςςει ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό),
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, που υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα
μζρθ. τθ ςφμβαςθ περιλαμβάνονται απαραιτιτωσ τα εξισ:



Σο εγκεκριμζνο από το φλλογο Διδαςκόντων Κακθγθτϊν αναλυτικό
πρόγραμμα τθσ εκδρομισ.



Σο όνομα του ξενοδοχείου, θ κατθγορία του, ο αρικμόσ δωματίων και κλινϊν
και οι παρεχόμενεσ από αυτό υπθρεςίεσ.



Η Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ.



Αςφαλιςτικι κάλυψθ των μακθτϊν ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ.



Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ.



Σο ποςό που αντιςτοιχεί αποκλειςτικά ςτθ μετακίνθςθ.



Σο κόςτοσ ανά μακθτι (που κα προκφπτει με διαίρεςθ του κόςτουσ
εκδρομισ δια του ενδεικτικοφ αρικμοφ των μακθτϊν).



Σουσ Γενικοφσ Όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι.

Σο ςχολείο υποχρεοφται να αναρτά ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα
του τισ προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων, τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ
που υπογράφτθκε, κακϊσ και τον αρικμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου
επαγγελματικισ ευκφνθσ.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ

