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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά
- διαμονή καθηγητών - μαθητών στην Αθήνα»
Το 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει τριήμερη ή τετραήμερη εκδρομή σε Αθήνα
στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών βάση την ΥΑ 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου
2017/ΦΕΚ681 τ Β , σε συνδυασμό με τα προγράμματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , στις 13-16/02/2020 ( 3 διανυκτερεύσεις) ή 13-15/02/2020
(2 διανυκτερεύσεις). Θα δοθούν 2 προσφορές (τριήμερη και τετραήμερη).
Εναλλακτική ημερομηνία : 05-08/03/2020 τετραήμερη και 05-07/03/2020 τριήμερη.
Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία. Οι προσφορές των
Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:
1) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Αθήνα.
2) Προτεινόμενη ημερομηνία: 13-16/02/2020 ( 3 διανυκτερεύσεις) ή 13-15/02/2020
(2 διανυκτερεύσεις).
3) Μετάβαση και επιστροφή οδικώς με (1) λεωφορείο χωρητικότητας άνω των
εξήντα τεσσάρων (64) θέσεων ή δύο λεωφορεία μικρότερης χωρητικότητας.
Τα λεωφορεία θα είναι στην διάθεση του σχολείου συνεχώς για όσες
επιμέρους διαδρομές απαιτούνται για ξενάγηση ή διασκέδαση.
4) Συνολικά άτομα: 52 έως 60 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές του 3ου Γυμνασίου
Πτολεμαΐδας.
5) Τρείς (3) ή δυο (2) διανυκτερεύσεις αντίστοιχα στην Αθήνα(13,14και 15
Φεβρουαρίου 2020) ή αντίστοιχα (13,14/Φεβρουαρίου/2020), σε ξενοδοχείο 4 ή 5
αστέρων, σε κατάλληλη περιοχή.
6) Την προσφερθείσα συνολική (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν κρατήσεων,
του Φ.Π.Α και τέλους διανυκτέρευσης) τιμή κατ΄ άτομο.
7) Ο Διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.
8) Δωρεάν μετακίνηση και διαμονή των καθηγητών χωρίς να επιβαρύνονται οι
μαθητές.
9) Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του
Γυμνασίου στις14-01-2020 ημέρα Τρίτη και έως τις 12:00 μεσημέρι.
10) Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να
παρευρεθούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου
2017/ΦΕΚ681 τ Β στις 14-01-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:05 μ.μ. στο γραφείο του
Διευθυντή του σχολείου.
Προσφορές που θα φτάσουν στο σχολείο εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη:

11) Tο πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω επισκέψεις: Βουλή
των Ελλήνων, Ίδρυμα Νιάρχου, Αττικό πάρκο, μουσείο Ακρόπολης, Ακρόπολη, πολεμικό
Μουσείο, Σούνιο , θωρηκτό Αβέρωφ, Αθλητικές εγκαταστάσεις Καλογρέζας, θεατρική
παράσταση κλπ .
Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Κόστος λεωφορείου και κόστος ξενοδοχείου με δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πρωινό για τους μαθητές και μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια με πρωινό για τους
καθηγητές.
2. Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας όλων των εκδρομέων.
3. Υπεύθυνη δήλωση γραφείου, ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και Ασφάλιση Ευθύνης
Διοργανωτή.
Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και
απαιτήσεις:
1. Αναφορά κόστους ανά μαθητή. Να αναφέρεται σε ξεχωριστή παράγραφο η τελική
συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων ,του ΦΠΑ και τέλους
διανυκτέρευσης), με και χωρίς γεύμα ξεχωριστά.
2. Τοποθεσία και κατηγορία ξενοδοχείου,
3. Το πρακτορείο πρέπει να διαθέτει έμπειρους οδηγούς και τα λεωφορεία να πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δελτίο
καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεση
του Σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής και για όσες επιμέρους διαδρομές θα
απαιτηθούν.
4. Άριστη συνεργασία συνοδών-οδηγών (οδηγοί και λεωφορεία να βρίσκονται στη διάθεση
του σχολείου όλο το 24ωρο για τις μετακινήσεις των μαθητών).
5. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως
και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου
αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.
6. Κάθε πρόσθετη παροχή θα εκτιμηθεί αναλόγως.
Ο Δ/ ντής
Βόιτσες Θεοδόσιος

