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ΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΟΥΣΜΟΥ

Θέμα: «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση
μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο πρόσκλησης από σχολείο της
Ομογένειας (Άρθρο 5 της 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β/06-03-2017, Υ.Α.)του 2ου
ΓΕΛ Κατερίνης»
Το 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης (Αριστοτέλειο) ζητά κατάθεση ενσφράγιστων
προσφορών για πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο
πρόσκλησης από σχολείο της Ομογένειας σύμφωνα με την Υ.Α.33120/ΓΔ4/28-022017 (ΦΕΚ.681/06-03-2017) άρθρο 5. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της
πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά έως την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και
ώρα 11:00 π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και
ώρα 11:45 π.μ.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 μέχρι
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και θα συμμετέχουν 67 μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου,
οι οποίοι θα συνοδεύονται από 5 καθηγητές/τριες (4 συνοδοί και 1 αρχηγός) και θα
ακολουθήσουν το παρακάτω (ενδεικτικό) πρόγραμμα της εκδρομής, το οποίο εντέλει
θα συμπληρωθεί από κοινού με το σχολείο.
Οι προσφορές που θα γίνουν να είναι δύο (2) λαμβάνοντας υπόψη σας την
πραγματοποίηση της εκδρομής οδικώς ή αεροπορικώς. Τα προγράμματα θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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Για την μεγαλύτερη ασφάλεια των μαθητών της εκδρομής ζητείται η παροχή των
εξής υπηρεσιών:
1. Μεταφορά από την Κατερίνη στο Βουκουρέστι και αντίστροφα, κατά την
επιστροφή, με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας (EURO 5 ή EURO 4),
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι στη
διάθεσή μας όλες τις ημέρες και ώρες. Επίσης βασική προϋπόθεση είναι
η ύπαρξη και 2ου οδηγού και συνοδού αρχηγού πρακτορείου καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
2. Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* ή 4* ή 5* αστέρων με πρωινό, σε
δωμάτια κλιματιζόμενα με πλήρη εξοπλισμό (οπωσδήποτε wifi) και θέρμανση, τρίκλινα - τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους
συνοδούς καθηγητές. Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται συγκεντρωμένα στο
ίδιο κτίριο, σε ένα ή το πολύ δύο συνεχόμενους ορόφους.
3. Ασφαλιστική σύμβαση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή εκ μέρους του ταξιδιωτικού πρακτορείου και πλήρης ατομική ταξιδιωτική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος μαθητή και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας
ζωής και της μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη.
4. Επείγουσα μεταφορά αεροπορικώς συνοδού καθηγητή ή (στην Ελλάδα) ή
τρίτου προσώπου (π.χ. κηδεμόνα μαθητή) στον τόπο που βρίσκεται η αποστολή (με επιστροφή), εάν παραστεί ανάγκη σε περίπτωση ατυχήματος ή
και σοβαρής ασθένειας.
5. Περιηγήσεις βάσει συμφωνημένου προγράμματος με σχετική ελαστικότητα για προσαρμογή στις συνθήκες της επίσκεψης. (Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου).
6. Άδεια λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου (ειδικό σήμα λειτουργίας).
7. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε κάθε μαθητή για φορολογική χρήση.
8. Κράτηση ξενοδοχείων (FAX που να την επιβεβαιώνει).
9. Αν η εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή μη έγκρισης της μετακίνησης από αρμόδιους φορείς, δε θα υπάρξει καμία επιβάρυνση του σχολείου ή των μαθητών και, εφόσον το ταξιδιωτικό πρακτορείο
έχει εισπράξει χρήματα, υποχρεούται να τα επιστρέψει.
10. Το 10% του συνολικού ποσού της εκδρομής θα αποτελεί και την ποινική
ρήτρα που θα καταβληθεί στο έπακρο, μόνο εφόσον τηρηθούν τα συμφωνηθέντα της Σύμβασης.
Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Ζητούμε
την τελική συνολική αξία του ταξιδιού, την επιβάρυνση ανά μαθητή και δύο (2) τουλάχιστον δωρεάν συμμετοχές για μαθητές που αδυνατούν να συμμετέχουν. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πιερίας (srv-dide.pie.sch.gr/dide) και στην ιστοσελίδα του σχολείου.
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Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα
ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν
λόγω υπηρεσίας.
Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 2ο ΓΕΛ
Κατερίνης σε κλειστό φάκελο, έως την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.. Η
αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 11:45 π.μ.
Μαζί με την προσφορά, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν
θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι
διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς και ο
επιμερισμός της ανά άτομο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να
φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις
που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν
από τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο,
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο
σχολείο,
γ) με email ως συνημμένη η προσφορά σε έγγραφο που θα είναι κλειδωμένο και θα
ζητηθούν οι κωδικοί την ώρα της αποσφράγισης και των υπόλοιπων προσφορών.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του
ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αλεκάκης Παναγιώτης
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