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Προς: Τουριστικά Γραφεία

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την
τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της ΣΤ’ τάξης του Δ.Σ. Χρύσας- Τσάκων- Ροδωνιάς στη
Βουλή των Ελλήνων ».
Το Δ.Σ. Χρύσας- Τσάκων- Ροδωνιάς ζητά κατάθεση συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης
ροσφοράς ου να αφορά τη μετακ νηση τη διαμον και το ρ γραμμα ε ισκέ εων στην θ να
σ μφωνα με την με αρ. ρωτ. . /
/
/Δ / - και
/ Δ / - 6 Υ έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Ε ισκέ εις σχολε ων στη ουλ των Ελλ νων» και το
σχετικ έγγραφο με αρ. ρωτ.
/
9 /Δ / -08/ΥΠΠΕΘ.
ντικε μενο του διαγωνισμο ε ναι η ανάδειξη της ιο αξι λογης οικονομικά και οιοτικά ροσφοράς
ταξιδιωτικο γραφε ου με σκο
την ασφάλεια και ικανο ο ηση των μαθητών-τριών μας των
γονέων και των εκ αιδευτικών συνοδών. Οι ροσφορές θα σταλο ν έως την: Τρίτη 20 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο γραφε ο του Διευθυντ του 6/Θ Δημοτικο Σχολε ου Χρ σαςΤσάκων –Ροδωνιάς.
Η ε ιτρο ε ιλογ ς ταξιδιωτικο γραφε ου θα συνεδριάσει την δια ημέρα στις : μ.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙ ΕΚΔΡΟ ΗΣ
- Τ ος : θ να
- Χρ νος: 18-2
αΐου
- Διάρκεια: Τρε ς
ημέρες δ ο
διανυκτερε σεις
Συμμετέχοντες: 20 μαθητές
γονε ς και εκ αιδευτικο του Δημοτικο Σχολε ου Χρ σας-Τσάκων.
έσον: Λεωφορε ο σε λες τις μετακιν σεις
- Ξενοδοχε ο: *
* στην θ να λυφάδα άληρο
ροτειν μενα ξενοδοχε α: President,
stor) Δωμάτια: Τρ κλινα δ κλινα για τους μαθητές μον κλινα για τους εκ αιδευτικο ς.
Το ρ γραμμα της εκδρομ ς έχει ως εξ ς:
1η ημέρα – Παρασκευή 18 Μαΐου 2018
6:3 .μ. ναχώρηση α Τσάκους ( δ ο στάσεις στο δρ μο για ξεκο ραση και φαγητ
:
Άφιξη και τακτο ο ηση στο ξενοδοχε ο

16:30 Ε σκε η και ξενάγηση στον ρχαιολογικ Χώρο της κρ ολης- Παρθενώνα
18:30 Ε σκε η και ξενάγηση στο ουσε ο της κρ ολης
20:30 Ε σκε η στο Κέντρο Πολιτισμο Ίδρυμα Στα ρος Νιάρχος
22:3 Ε ιστροφ στο ξενοδοχε ο και ξεκο ραση
2η ημέρα –Σάββατο 19 Μαΐου 2018
:
φ νιση και ρωιν στο ξενοδοχε ο
:
ναχώρηση για το ττικ Πάρκο
9:00 Περι γηση στο ττικ Πάρκο
12:00 ναχώρηση α το ττικ Πάρκο
13:00 Άφιξη στη ουλ
13:00 – 14:30 Ξενάγηση στη ουλ
14:30 – 17:30 λτα στην Πλάκα για φαγητ – Ε ιστροφ στο ξενοδοχε ο και ξεκο ραση
18:30 ναχώρηση α το ξενοδοχε ο, αρακολο θηση αράστασης στο Ευγεν δειο Ίδρυμα
: Έξοδος για διασκέδαση σε ταβέρνα στο κέντρο της θ νας
23:3 Ε ιστροφ στο ξενοδοχε ο και ξεκο ραση
3η ημέρα – Κυριακή 20 Μαΐου 2018
:
φ νιση – Πρωιν
9: Περι γηση στο ιστορικ Κέντρο της θ νας 9: – 11:00 Εθνικ ς Κ ος Ζά ειο
έγαρο
αξ μου Προεδρικ
έγαρο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκ Στάδιο).
11:00 Παρακολο θηση της αλλαγ ς φρουράς στο νημε ο του γνώστου Στρατιώτη.
11:30 Ε σκε η και ξενάγηση στο Ιστορικ
ουσε ο της θ νας Παλιά ουλ
13:00 ναχώρηση α
θ να για Τσάκους ( δ ο στάσεις στο δρ μο για ξεκο ραση και φαγητ
20:00 Άφιξη στους Τσάκους.
Α. Επιπρόσθετες απαιτήσεις του σχολείου:
Η ροσφορά θα ρέ ει να εξασφαλ ζει την ραγματο ο ηση του ροαναφερθέντος ρογράμματος και
ε ι λέον τα αρακάτω:
1. Να υ άρχει υ οχρεωτικ ασφάλιση – κάλυ η αστικ ς ε αγγελματικ ς ευθ νης α λάθη και
αραλε εις του τουριστικο γραφε ου κατά την άσκηση του ε αγγέλματ ς τους καθώς και
ασφαλιστικ κάλυ η σε ερ τωση ασθένειας και ατυχ ματος μαθητών.
2. Οι μετακιν σεις των μαθητών να γ νονται με λεωφορε ο άνετο ου να ε ναι στη διάθεση των
μαθητών και των εκ αιδευτικών ανά άσα στιγμ σ μφωνα με το ρ γραμμα της εκδρομ ς
και να λ ρη τις ροδιαγραφές ασφαλο ς μετακ νησης των μαθητών βάσει της κε μενης
νομοθεσ ας.
3. Να αναφέρεται στην ροσφορά το νομα του κάθε ξενοδοχε ου για το ο ο ο ζητ θηκε
ροσφορά με την αντ στοιχη τιμ του ανά μαθητ .
4. Στην τελικ τιμ ροσφοράς να συμ εριλαμβάνεται δι λωματο χος ξεναγ ς για την ξενάγηση
στους αρχαιολογικο ς χώρους.
5. Τα δωμάτια των εκ αιδευτικών – συνοδών ε ναι δωρεάν.
6. Όλα τα δωμάτια θα ρέ ει να διαθέτουν λ ρη εξο λισμ χωρ ς ροσθ κη μεταλλικών
κλινών ράντζων αλλά με κλιματισμ /θέρμανση τουαλέτα και ντους. Ε σης καλ θα ε ναι
να μη διαθέτουν μ αλκ νι και τα αράθυρα να έχουν κάγκελα ασφαλε ας να ανο γουν με
ανάκληση.
7.
αζ με την ροσφορά να κατατεθε και υ ε θυνη δ λωση τι το τουριστικ γραφε ο φέρει το
ειδικ σ μα και άδεια λειτουργ ας ου βρ σκεται σε ισχ .
8. Τα δωμάτια του ξενοδοχε ου να ε ναι σε άριστη κατάσταση και να διαθέτουν λα λ ρη
εξο λισμ χωρ ς ροσθ κη μεταλλικών κλινών ράντζων αλλά με κλιματισμ θέρμανση
τουαλέτα και ντουζ.
9.
τη συνολικ αξ α της εκδρομ ς το
% θα αρακρατηθε σαν εγγ ηση ακριβο ς
εκτέλεσ ς της και θα α οδοθε μετά την ε ιστροφ του σχολε ου α την εκδρομ .
10. Ε ιστροφ του οσο συμμετοχ ς μαθητ στην εκδρομ σε ερ τωση ου για λ γους
ανωτέρας β ας ασθένειας ματαιωθε η συμμετοχ του.

11. Την α οδοχ της αρο σας ρ σκλησης και τι αυτο οι ροι θα δεσμε ουν το τουριστικ
γραφε ο και υ οχρεωτικά ρέ ει να αναφέρονται στο ιδιωτικ συμφωνητικ .
12. Τη βεβα ωση τι θα χορηγηθο ν α οδε ξεις ληρωμ ς στον κάθε γονέα/κηδεμ να χωριστά
μετά το έρας της εκδρομ ς.
13. Την α οδοχ α το τουριστικ ρακτορε ο οινικ ς ρ τρας σε ερ τωση αθέτησης των
ρων του συμβολα ου α
τη μεριά του. Το οσ καθορ ζεται ως τρι λάσιο του
συμφωνηθέντος οσο .
14. εβα ωση τι στην ερ τωση ου δεν ραγματο οιηθε η εκδρομ στις ροβλε μενες
ημερομην ες λ γω ανωτέρας β ας δεν θα έχει καμ α ε ιβάρυνση το σχολε ο.
15. ια τις αρα άνω υ ηρεσ ες ζητε ται η τελικ συνολικ τιμ με .Π. . της εκδρομ ς αλλά
και η ε ιβάρυνση ανά μαθητ και συνοδ χωριστά.
6. Η κατάθεση ροσφοράς δεσμε ει το τουριστικ γραφε ο για την ερ τωση ου δεν θα
ραγματο οιηθε η εκδρομ στις ροβλε μενες ημερομην ες λ γω ανώτερ ς β ας κακοκαιρ α,
εκλογές κτλ με την ε ιστροφ των χρημάτων ου έχουν καταβληθε και την αρα τηση α
ο οιαδ οτε διεκδ κηση α οζημ ωσης .Στην ερ τωση αυτ οι μαθητές σε καμιά ερ τωση δεν θα
χάσουν τα χρ ματά τους.
17. Στην τελικ ροσφορά να εριλαμβάνεται ξεναγ ς για τη ξενάγηση στους αρχαιολογικο ς
χώρους.
Β. Σύνταξη και υποβολή προσφορών:
Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Δημοτικ Σχολε ο Χρ σας- Τσάκων σε κλειστ φάκελο έως την
Τρ τη
εβρουαρ ου και ώρα : το μεσημέρι.
ε κάθε ροσφορά α το ταξιδιωτικ γραφε ο κατατ θεται α αραιτ τως και υ ε θυνη δ λωση τι
διαθέτει ειδικ σ μα λειτουργ ας τουριστικο γραφε ου – ρακτορε ου το ο ο ο βρ σκεται σε ισχ .
Τα δωμάτια για τους συνοδο ς εκ αιδευτικο ς ε ναι δωρεάν.
Η εξ φληση του οσο θα γ νει α τον Διευθυντ του σχολε ου στο τέλος της εκδρομ ς και αφο
λα υλο οιηθο ν ως σχεδιάστηκαν στο ρ γραμμα και ταν ε ιστρέ ουν στο σχολε ο.
Γ. Αξιολόγηση προσφορών:
Η αξιολ γηση των ροσφορών ραγματο οιε ται σε μια φάση ου εριλαμβάνει τα αρακάτω
ε ιμέρους στάδια:
1. Παραλαβ των φακέλων και α οσφράγιση των ροσφορών
2. Έλεγχος
3. ξιολ γηση οικονομικ ς και οιοτικ ς ροσφοράς
4. Ε ιλογ αναδ χου
Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξ σματα σβησ ματα ροσθ κες διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην
ροσφορά ο οιαδ οτε ροσθ κη
δι ρθωση αυτ
ρέ ει να ε ναι καθαρογραμμένη
μονογραμμένη α
τον ροσφέροντα. Η ροσφορά θα α ορρ τεται εάν σε αυτ ν υ άρχουν
διορθώσεις ου την καθιστο ν ασαφ κατά την κρ ση του οργάνου αξιολ γησης των ροσφορών.
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μ ορο ν να υ οβάλλουν τις ροσφορές τους σ μφωνα με τους
αρακάτω τρ ους:
Προσω ικά
ε εκ ρ σω ο στο ενδιαφερ μενο σχολε ο.
Ο διαγωνισμ ς δεν ε ναι μ νο μειοδοτικ ς. Θα ληφθε υ
η
σο το δυνατ ν αναλυτικ εριγραφ
των μέσων και των υ ηρεσιών
ως ζητο νται α την ροκ ρυξη η οι τητα αυτών καθώς και η
εμ ειρ α των τουριστικών γραφε ων σε ολυ μερες σχολικές εκδρομές.
Η ε ιτρο δεν θα δεχτε ροσφορές ου θα σταλο ν με ηλεκτρονικ αλληλογραφ α και ε σης
εκ ρ θεσμες ροσφορές δεν λαμβάνονται υ
η και ε ιστρέφονται χωρ ς να α οσφραγισθο ν.
Δ. Επιλογή αναδόχου:
ια την αξιολ γηση των ροσφορών και την ε ιλογ της λέον συμφέρουσας α οικονομικ και
οιοτικ ά ο η ροσφοράς συγκροτε ται Ε ιτρο με ράξη του Διευθυντ του σχολε ου η ο ο α
α οτελε ται α τον διο ως Πρ εδρο έναν συνοδ – εκ αιδευτικ και έναν εκ ρ σω ο α το
Σ λλογο ονέων και Κηδεμ νων.

Η ε ιτρο
έχει την αρμοδι τητα και την ευθ νη ε ιλογ ς του ταξιδιωτικο γραφε ου ου θα
ραγματο οι σει την εκδρομ –μετακ νηση. Η ε ιλογ του ταξιδιωτικο γραφε ου καταγράφεται στο
ρακτικ
ου συντάσσεται και στο ο ο ο αναφέρονται με σαφ νεια τα κριτ ρια ε ιλογ ς. Το
ρακτικ αυτ εφ σον ζητηθε κοινο οιε ται α τη Διε θυνση του σχολε ου σε κάθε συμμετέχοντα
και έχοντα ν μιμο δικα ωμα να ενημερωθε ο ο ο ος μ ορε να υ οβάλλει ένσταση κατά της
ε ιλογ ς εντ ς μ ας ημέρας α τη σ νταξη του ρακτικο ε ιλογ ς. ετά την αξιολ γηση των
ροσφορών και την εξέταση των ενδεχομένων ενστάσεων γ νεται η τελικ ε ιλογ του ταξιδιωτικο
γραφε ου και το σχολε ο συντάσσει σ μβαση οργανωμένου ταξιδιο ιδιωτικ συμφωνητικ
σ μφωνα με την κε μενη νομοθεσ α ου υ ογράφεται α τα συμβαλλ μενα μέρη. Στη σ μβαση
εριλαμβάνονται α αραιτ τως τα εξ ς:
1. Το εγκεκριμένο α το Σ λλογο Διδασκ ντων αναλυτικ ρ γραμμα της εκδρομ ς.
2. Το νομα του ξενοδοχε ου η κατηγορ α του ο αριθμ ς δωματ ων και κλινών και οι
αρεχ μενες α αυτ υ ηρεσ ες.
3. Η ασφάλεια αστικ ς ε αγγελματικ ς ευθ νης.
4. Το συνολικ κ στος της εκδρομ ς.
5. Το κ στος ανά μαθητ
ου θα ροκ τει α τη δια ρεση του κ στους εκδρομ ς δια του
αριθμο των μαθητών και των γονέων/κηδεμ νων .
6. Του γενικο ς ρους συμμετοχ ς στην εκδρομ .
Η τελικ ε ιλογ του ταξιδιωτικο γραφε ου η σ νταξη της σ μβασης οργανωμένου ταξιδιο
ιδιωτικ συμφωνητικ και η υ ογραφ της α τα συμβαλλ μενα μέρη α οτελε τον ουσιαστικ
αράγοντα της σ νταξης ράξης της ε ιτρο ς για τους λ γους ου ε ιλέχθηκε το αρα άνω
ταξιδιωτικ ρακτορε ο.
Η ράξη αυτ μαζ με τα α αιτο μενα δικαιολογητικά θα εξασφαλ σουν τη νομιμ τητα των
ενεργειών αλλά και την α ρ σκο τη έγκριση ραγματο ο ησης της τρι μερης εκ αιδευτικ ς
εκδρομ ς στην θ να.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Αβραμίδης Ιωάννης

