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Θέμα : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πραγματοποίησης εκπαιδευτικής επίσκεψης»
Το 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του Αναλυτικού
Προγράμματος, στη Βίγλα Πισοδερίου Φλώρινας στις 14 Φεβρουαρίου 2020 και καλεί , με βάσει την
33120/ΓΔ4/6-3-17 Υ.Α. (Β’ 681), τους ενδιαφερόμενους (ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία και ΚΤΕΛ) που
επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για την μετακίνηση των μαθητών, να υποβάλλουν σε
σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. στο
γραφείο της Δ/νσης του σχολείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Δ/νσης του σχολείου στις
12:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας παρουσία των ενδιαφερομένων.
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν με τα παρακάτω στοιχεία και πληρούν τα παρακάτω κριτή
ρια και απαιτήσεις:
1) Προορισμός : Βίγλα Πισοδερίου Φλώρινας
2) Ημερομηνία : 14/2/20 Αναχώρηση από Πτολεμαΐδα : 8:20 π.μ. , Επιστροφή 20:00 μ.μ.
3) Μετάβαση και επιστροφή οδικώς
4) Αριθμός μαθητών : 80
5) Αριθμός συνοδών καθηγητών 5
6) Την προσφερθείσα συνολική τιμή κατ’ άτομο(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)
7) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
8) Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής ή της μετάθεσής της σε άλλη
ημερομηνία λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών, λόγω καιρικών συνθηκών
ή άλλης σοβαρής αιτίας , χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο.
9) Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
I.
Κλιματιζόμενα λεωφορεία που να πληρούν τις προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία). Να είναι στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής με
έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς. Το τουριστικό γραφείο συμπληρώνει σχετικό πίνακα με
αριθμούς κυκλοφορίας και έτους κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα διαθέσει στο
σχολείο. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος πίνακας, η προσφορά δεν
αξιολογείται, γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτές των άλλων γραφείων.
II.
Το τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά κάθε οδηγού και την άριστη
συνεργασία του με τους συνοδούς καθηγητές. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά λόγο
απόρριψης του συγκεκριμένου τουριστικού γραφείου από μελλοντική μετακίνηση των
μαθητών του σχολείου.
III.
Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών
IV.
Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής .
V.
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών.
VI.
Παράδοση Συμβολαίου αστικής ευθύνης Τουριστικού γραφείου στην προσφορά.

VII.
VIII.

Μαζί με την προσφορά κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την
εκδρομή από τα τουριστικά γραφεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και το
δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού
μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.
Αξιολογικές Παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό
Γραφείο:
- Η Γενική τιμή ανά μαθητή.
- Χρονολογία λειτουργίας των λεωφορείων.
- Η ολοήμερη διάθεση των λεωφορείων.
- Δωρεάν τρεις (3) συμμετοχές για τους οικονομικά αδύνατους μαθητές.

Ο Διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας
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