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Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαΐδας προτίθεται να διοργανώσει πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της
Γ΄ τάξης Λυκείου στην Κρήτη. Η μετακίνηση θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 33120/ΓΔ4 (28-02-2017)
(ΦΕΚ 681/06-03-2017).
Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο σχολείο και θα ανοιχτούν τη Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και
προϋποθέσεις:

Ημερομηνία μετακίνησης: από 01-04-2019 έως 05-04-2019 (04 διανυκτερεύσεις) ή από 01-04-2019
έως 06-04-2019 (05 διανυκτερεύσεις).

Προορισμός: Κρήτη

Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντωνμαθητών: 22, αρχηγός και συνοδοί καθηγητές: 02.

Σύνολο: 24 άτομα.

Από το Τουριστικό γραφείο που θα αναλάβει τη μετακίνηση ζητείται:

1. Μετακίνηση οδικώς Πτολεμαΐδα - Θεσσαλονίκη και αεροπορικώς Θεσσαλονίκη - Κρήτη και
επιστροφή αεροπορικώς Κρήτη - Θεσσαλονίκη και οδικώς Θεσσαλονίκη - Πτολεμαΐδα. (Να
αναζητηθούν πτήσεις που επιτρέπουν και μεταφορά αποσκευών, εκτός των χειραποσκευών, χωρίς
οικονομική επιβάρυνση.)

2. Η οδική μετακίνηση θα γίνει με τουριστικό λεωφορείo, πολυτελές, κλιματιζόμενo που να πληροί τις
απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ,
ζώνες ασφαλείας, κλπ.). Το λεωφορείο πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου όλο
το 24ωρο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό
ζητηθεί από τους συνοδούς καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις μετακινήσεων. Το
Τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά του οδηγού και την άριστη συνεργασία
του με τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο απόρριψης του
συγκεκριμένου Τουριστικού από μελλοντική μετακίνηση των μαθητών του Σχολείου.

3. Έμπειρος ξεναγός

4. Διαμονή στο Ηράκλειο σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και άνω με ημιδιατροφή. Τα δωμάτια
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θα πρέπει να είναι, κατά βάση, έως τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
καθηγητές. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου, σε πλήρη
λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
εύρυθμη διαμονή, (θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα κ.λ.π.)

5. Η μετακίνηση των συνοδών καθηγητών πρέπει να είναι δωρεάν και να μην επιβαρύνει τους μαθητές.

6. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και
κατ’ άτομο (όχι κατά λεωφορείο) επιβάρυνση.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Τουριστικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε
ισχύ.

8. Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική τιμή κατά άτομο (συμπεριλαμβανομένων όλων των
κρατήσεων και του ΦΠΑ).

9. Σε περίπτωση έκτακτης μη συμμετοχής ορισμένων μαθητών το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα
ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή λόγω άλλης
σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.

10. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια. Το Σχολείο θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη και
τις δύο αυτές παραμέτρους (σχέση ποιότητας-τιμής). Στο ιδιωτικό συμφωνητικό, που θα συνταχθεί με
συνεργασία των δύο πλευρών, θα καταγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι παροχές του Γραφείου (με
βάση την παρούσα προκήρυξη).

Ο Διευθυντής του
Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Ταγτεβερενίδης Παύλος
ΠΕ02 Φιλόλογος
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