ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ
----------ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
Π.Δ. & Γ.Δ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
Γ/ΝΖ Β/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΚΟΕΑΝΖ
-----------ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ: 1ν Γπκλάζην Πηνιεκαΐδαο
Σαρ. Γ/λζε: 25εο Μαξηίνπ 6 Πηνιεκαΐδα 50200
Πιεξoθ.: Αιεμηάδεο ππξίδσλ
Σει. : 2463024888
Δ-mail : mail@1gym-ptolem.koz.sch.gr

Πηνιεκαΐδα: 4 Φεβξνπαξίνπ 2020
Αξ. Πξση.: 12\4-2-2020
ΠΡΟ
Σαμηδησηηθά – Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία
ΚΟΗΝ:
Γηεύζπλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Κνδάλεο

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ
ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα δηεμαγωγή Δθπαηδεπηηθήο
Δθδξνκήο ζην πιαίζην πινπνίεζεο Πξνγξακκάηωλ θαη ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζηελ Πάηξα –
Γηαθνθηό - Καιάβξπηα – Αξραία Οιπκπία – Αεξνπνξηθή βάζε Αλδξαβίδαο – Κάζηξν Κπιιήλεο –
Μεζνιόγγη.
ΥΔΣΙΚΗ: Τ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΔΚ 2769/η. Β΄/ 02-12-2011) Με ζέκα «Δθδξνκέο-Μεηαθηλήζεηο
καζεηώλ Γεκόζηωλ θαη Ιδηωηηθώλ ζρνιείωλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο
ρώξαο»
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ
Σν 1ν Γπκλάζην Πηνιεκαΐδαο δηνξγαλώλεη ηεηξαήκεξε (ηξείο δηαλπθηεξεύζεηο) εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ
Πάηξα – Καιάβξπηα – Αξραία Οιπκπία – Αλδξαβίδα – Κπιιήλε (κε έδξα ηελ Πάηξα), ζην πιαίζην
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο “ρεδηαζκόο θαη έθδνζε καζεηηθνύ ινγνηερληθνύ
πεξηνδηθνύ” θαη ηνπ αλαιπηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη θαιεί κε βάζε ηελ Τ.Α 129287/Γ2/2011, άξζξν
14, (ΦΔΚ 2769/η.Β΄/02-12-2011), ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ
Γεπηέξα 17-2-2020 θαη ώξα 11:00 π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ. Αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνύ είλαη ε αλάδεημε ηεο πην αμηόινγεο νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά πξνζθνξάο ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ.
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο:
1. Πξννξηζκόο: Πάηξα, Γηαθνθηό, Καιάβξπηα, Αξραία Οιπκπία, Αλδξαβίδα, Μεζνιόγγη.
2. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ κε πνιπηειέο ιεσθνξείν θαη

ηε δηακνλή ηνπο ζε μελνδνρείν δύν (2) ηνπιάρηζηνλ αζηέξωλ, γηα ηξείο (3) δηαλπθηεξεύζεηο ην
νπνίν ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Πάηξαο ή ζε κηθξή απόζηαζε από απηή. Σν ιεσθνξείν ζα πξέπεη
λα είλαη δηαζέζηκν θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο γηα νπνηαδήπνηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ
απνθαζηζζεί από ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.
3. Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: Ξελνδνρείν δύν (2) ηνπιάρηζηνλ αζηέξωλ. Σα δσκάηηα ζα πξέπεη λα
είλαη, δίθιηλα ή ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα (όρη κε ξάληδν) γηα ηνπο καζεηέο θαη ηξία (3) δίθιηλα γηα
ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ
ζρνιείνπ (εθηόο ηνπ ρώξνπ ηεο πηζίλαο, αλ δηαζέηεη ην μελνδνρείν), ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε
δηακνλή θαζώο επίζεο ην μελνδνρείν λα πιεξεί όιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εύξπζκε
δηακνλή, (ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, θαζαξηόηεηα θιπ). ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ

μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία ηνπ, ν αξηζκόο ησλ θιηλώλ θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη (λα έρεη
εκθαλέο ην ζήκα ηνπ ΔΟΣ).
4. Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επίζεο, πιήξεο πξσηλό θαζεκεξηλά εληόο ηνπ μελνδνρείνπ
ζε κπνπθέ.
5. Ζ δηακνλή θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζπλνδώλ – θαζεγεηώλ (ζύλνιν 6) ζα είλαη δσξεάλ.
6. Μεηαθνξηθά κέζα: Οδηθή κεηαθίλεζε κε έλα (1) ιεωθνξείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη άξηην
ιεηηνπξγηθά.
7. Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: 47 (+,-) καζεηέο θαη 6 θαζεγεηέο.
8. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο κέζωλ κεηαθίλεζεο: Σν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειέο
θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν πνπ λα πιεξεί ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, δειηίν θαηαιιειόηεηαο, ΚΣΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ.), ην νπνίν λα δηαζέηεη ηειεόξαζε
(εκπξόο θαη πίζσ) ιεηηνπξγηθή γηα πξνβνιή ηαηληώλ, λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ
ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.
9. Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο - επηζηξνθήο: Ζ αλαρώξεζε από ην ρνιείν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα
ην άββαην 14/3/2020θαη ώξα 7.00 π.κ. θαη ε επηζηξνθή ηελ Σξίηε 17/3/2020 ζηηο 10.00 κ.κ.
10. Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ θαη λα παξαδνζεί
ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.
11. Ξελαγόο ζηνπο ηόπνπο επίζθεςεο (κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θιπ).
12. Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή αλά άηνκν, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν
μελαγόο γηα ην κνπζείν θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
όισλ ησλ ηπρόλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ).
13. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεύζπλε δήισζε όηη
δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
14. Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ, από ηελ
επηηξνπή πνπ ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ Δγθύθιην 12987/Γ2/2011, Γεπηέξα 17-2-2020 θαη ώξα 11:00
π.κ. ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ.
15. Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε όπσο θαη ην
δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνύκελνπ αξηζκνύ καζεηώλ ή
άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.
16. Σν πξαθηνξείν ππνρξενύηαη λα εθδώζεηο απνδείμεηο ζην όλνκα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη όρη
ζπγθεληξσηηθή.
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θάζε πνπ
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο ζηάδηα:
1. Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ.
2. Έιεγρνο.
3. Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά.
4. Δθζέζεηο θαη αμηνινγήζεηο πξαθηνξείσλ από πξνεγνύκελεο εθδξνκέο.

5. Δπηινγή αλαδόρνπ.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ή κνλνγξακκέλε από
ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, εάλ ζ΄ απηήλ ππάξρνπλ δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ
αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο
κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο:
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εθπξόζσπν ζην ελδηαθεξόκελν ζρνιείν.

β) κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή πνπ ζα απεπζύλεηαη ζην ελδηαθεξόκελν ζρνιείν.
Οη εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ,
έζησ θαη αλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία ηνπ ηαρπδξνκείνπ , ησλ δηαλνκέσλ, ησλ κέζσλ
ζπγθνηλσλίαο.
Δπηινγή αλαδόρνπ: Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο
πξνζθνξάο πνπ ηθαλνπνηεί ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή, κε Πξάμε ηνπ Γηεπζπληή/ληξηαο
ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία απνηειείηαη από ηνλ ίδην, σο Πξόεδξν, δύν (2) ζπλνδνύο- εθπαηδεπηηθνύο, πνπ
νξίδνληαη από ην ύιινγν ησλ Γηδαζθόλησλ Καζεγεηώλ, έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκόλσλ θαη από εθπξνζώπνπο ηνπ 15κεινπο Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ησλ 5κειώλ πκβνπιίσλ ησλ
Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ κεηαθίλεζε, νη νπνίνη εθπξνζσπνύληαη κε κία (1)
ςήθν. Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ αξκνδηόηεηα θαη επζύλε επηινγήο ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή – κεηαθίλεζε. Ζ επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ
θαηαγξάθεηαη ζην πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεηαη θαη ζην νπνίν αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα θξηηήξηα
επηινγήο. Σν ελ ιόγσ πξαθηηθό, εθόζνλ δεηεζεί, θνηλνπνηείηαη από ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζε θάζε
ζπκκεηέρνληα ή έρνληα λόκηκν δηθαίσκα λα ελεκεξσζεί, ν νπνίνο κπνξεί λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο
επηινγήο εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ επηινγήο. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ
πξνζθνξώλ θαη ηελ εμέηαζε ησλ ελδερόκελσλ ελζηάζεσλ, γίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ ηαμηδησηηθνύ
γξαθείνπ θαη ην ζρνιείν ζπληάζζεη ζύκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ (ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό), ζύκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ππνγξάθεηαη από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. ηε ζύκβαζε πεξηιακβάλνληαη
απαξαηηήησο ηα εμήο:
i. Σν εγθεθξηκέλν από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ Καζεγεηώλ πξόγξακκα ηεο πνιπήκεξεο
εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο.
ii. Σν όλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία ηνπ, ν αξηζκόο δσκαηίσλ θαη θιηλώλ θαη νη παξερόκελεο
από απηό ππεξεζίεο.
iii. Ζ Αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
iv. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο.
v. Σν θόζηνο αλά καζεηή (πνπ ζα πξνθύπηεη κε δηαίξεζε ηνπ θόζηνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο
δηα ηνπ ελδεηθηηθνύ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ).
vi. Σνπο Γεληθνύο Όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε.
Σξόπνο πιεξωκήο (νη πιεξωκέο γίλνληαη κέζω ηξαπέδεο):
Πξνθαηαβνιή 20% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ θαηαβιεηέα έλα (1) κήλα πεξίπνπ πξηλ ηελ εθδξνκή.
Γόζε 50% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ θαηαβιεηέα ηελ πξνεγνύκελε ηεο εθδξνκήο.
Δμόθιεζε 30% ηελ επνκέλε ηεο επηζηξνθήο.
Σν ζρνιείν ππνρξενύηαη λα αλαξηά ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηηο
πξνζθνξέο ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ, ηε ζύκβαζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνύ πνπ ππνγξάθηεθε, θαζώο θαη
ηνλ αξηζκό ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ επαγγεικαηηθήο επζύλεο
Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο
ππξίδσλ Αιεμηάδεο
ΠΔ 84 - Ζιεθηξνληθόο

