Κοηάνθ, 10/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 893
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΠΡΟ:Διεφκυνςθ Β/κμιασΕκπ/ςθσ Ν. Κοηάνθσ

----ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Κοιν.: Σαξιδιωτικά – Σουριςτικά γραφεία

----ο

3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ
----Tαχ. Δ/νςθ:
Μακρυγιάννθ 24
Τ.Κ. – Ρόλθ:
Κοηάνθ 50132
Τθλζφωνο: 2461022653
Fax:
2461039172
E-mail:mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr

Θζμα: Επαναπροκιρυξθ Πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων
για πραγματοποίθςθ πολυιμερθσ εκδρομισ μακθτών τθσ Α’ και Β΄ Λυκείου ςε
Φρανκφοφρτθ – τραςβοφργο.
Το 3ο ΓΕ.Λ. Κοηάνθσ διοργανϊνει πολυιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι μακθτϊν τθσ Α’
και Β’ Λυκείου ςτθ Φρανκφοφρτθ και Στραςβοφργο, με βάςθ τθν Εγκφκλιο
33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017/ΦΕΚ 681,τ.Βϋ, και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ
(ταξιδιωτικά και τουριςτικά γραφεία), που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ
διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ.
Η προςφορά κατατίκεται ςτο Σχολείο.
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3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ

ΧΟΛΕΙΟ
1. ΡΟΟΙΣΜΟΣ/ΟΙ
2. ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΗΣΗΣ ΕΡΙΣΤΟΦΗΣ
3. ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΔΟΜΗΣ
ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΑΙΘΜ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μακθτζσ / κακθγθτζσ)

1. ΜΕΤΑΦΟΙΚΟ/Α
ΜΕΣΟ/Α
2. ΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

1. Φρανκφοφρτθ - τραςβοφργο
2. Η εκδρομι κα πραγματοποιθκεί ςε ζνα από τα
παρακάτω χρονικά διαςτιματα: α) από 16-32020 ζωσ 23-3-2020.
3. 4 ι 5 μζρεσ (3 ι 4 διανυκτερεφςεισ)
Μακθτζσ: 24 ( ±2)
υνοδοί κακθγθτζσ: 3
ΤΝΟΛΟ: 27 ( ±2)
Μετάβαςθ: Οδικϊσ Κοηάνθ – Θεςςαλονίκθ και
αεροπορικϊσ (Θεςςαλονίκθ – Φρανκφοφρτθ, απ’
ευκείασ ι με ενδιάμεςθ ςτάςθ και ςε κοντινά
αεροδρόμια).
Επιςτροφι:
Αεροπορικϊσ
(Φρανκφοφρτθ
–
Θεςςαλονίκθ) και οδικϊσ Θεςςαλονίκθ - Κοηάνθ.
Να αναηθτθκοφν οπωςδιποτε οι ςυνδυαςμοί με
πρωινζσ μόνο πτιςεισ για τθν αναχϊρθςθ και
απογευματινζσ (κατά προτίμθςθ) για τθν επιςτροφι
κακϊσ και οι φκθνότερεσ ςτισ ανωτζρω θμερομθνίεσ.

Για τισ οδικζσ μετακινιςεισ τα λεωφορεία πρζπει να
είναι πολυτελι και κλιματιηόμενα και να πλθροφν τισ
απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία (Δελτίο καταλλθλότθτασ, ΚΤΕΟ, ηϊνεσ
αςφαλείασ, ζμπειροι οδθγοί κ.τ.λ.). Τα λεωφορεία να
είναι ςτθν αποκλειςτικι διάκεςι μασ όλεσ τισ θμζρεσ
και ϊρεσ τθσ εκδρομισ.
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ΚΑΤΗΓΟΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα/
τετράκλιναπρωινό ι θμιδιατροφι)

Να προβλεφκοφν δφο προςφορζσ: α) τρεισ (3) και β) τζςςερισ
(4) διανυκτερεφςεισ ςτθ Φρανκφοφρτθ ςε ξενοδοχεία 4* κατά
προτίμθςθ με α) θμιδιατροφι (πρωινό και βραδινό, κατόπιν
ςυνεννοιςεωσ) και β) μόνο πρωινό.
Μονόκλινα δωμάτια για τουσ κακθγθτζσ και δίκλινα, τρίκλινα ι
τετράκλινα δωμάτια (όχι ράντςα) για τουσ μακθτζσ.
Πλα τα δωμάτια να βρίςκονται ςτον ίδιο όροφο/πτζρυγα του
ξενοδοχείου. Πλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι του ξενοδοχείου να είναι
ςτθ διάκεςθ του ςχολείου, ςε πλιρθ λειτουργία κατά τθ διαμονι,
και το ξενοδοχείο να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ
για τθν εφρυκμθ διαμονι των εκδρομζων (κζρμανςθ, ηεςτό νερό,
κακαριότθτα κλπ.).
Για κάκε προτεινόμενο ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριςτι τιμι
κακϊσ και τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ με το ξενοδοχείο, όπωσ
και θ επίςθμθ ιςτοςελίδα του ςτο Διαδίκτυο.
1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, τουσ εκδρομείσ κα πρζπει
να ςυνοδεφουν:
α. εκπρόςωποσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου
β. ξεναγόσ του γραφείου
2. ∆ωρεάν κάλυψθ για τθ μετακίνθςθ και διαμονι των ςυνοδϊν κακθγθτϊν και δυνατότθτα αντικατάςταςθσ του ειςιτθρίου του
αρχθγοφ ι κάποιου ςυνοδοφ με τον αναπλθρωτι του (όπωσ αυτό
είναι κακοριςμζνο ςτο Ρρακτικό του Σχολείου) χωρίσ επιπλζον
επιβάρυνςθ.
3.Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ιατρικι φροντίδα, όταν αυτό
απαιτθκεί, επί 24ϊρου βάςεωσ.
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ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ
(πρόγραμμα,
παρακολοφκθςθ
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ
χϊρων, γεφματα, κτλ.)

4. Να προβλεφκοφν οι ςχετικζσ ξεναγιςεισ ςτο ιςτορικό κζντρο
των πόλεων και ςτα αξιοκζατα που κα επιςκεφκοφμε,όπωσ
ορίηονται ςτο ενδεικτικό πρόγραμμα που ακολουκεί:
1θ θμζρα
Αναχϊρθςθ από τθν Κοηάνθ, το πρωί, άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ κι
αναχϊρθςθ για Φρανκφοφρτθ με πρωινι πτιςθ. Άφιξθ ςτθ
Φρανκφοφρτθ. Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ.
2θ θμζρα
Μονοιμερθ εκδρομι ςτο Στραςβοφργο. Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ.
Επιςτροφι ςτθ Φρανκφοφρτθ.
3θ θμζρα
Μονοιμερθ εκδρομι ςτθ Χαϊδελβζργθ. Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ.
Επιςτροφι ςτθ Φρανκφοφρτθ.
4θ θμζρα
Φρανκφοφρτθ.
5θ θμζρα
Φρανκφοφρτθ. Αναχϊρθςθ, το απόγευμα, άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ
και επιςτροφι ςτθν Κοηάνθ.

Η ςειρά των περιθγιςεων να μπορεί να τροποποιθκεί για τθν
καλφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ.
Σε περίπτωςθ που θ εκδρομι γίνει τετραιμερθ, κα αφαιρεκεί θ 4θ
θμζρα του προγράμματοσ.
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ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣΔΙΟΓΑΝΩΤΗ
ΡΟΣΘΕΤΗΡΟΑΙΕΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΗϋΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΟΓΑΝΩΜΕΝΟΥΤΑΞΙΔΙΟΥ
(ςυμπερ. ΦΡΑ)
ΕΡΙΒΑΥΝΣΗ ΑΝΑ
ΜΑΘΗΤΗ (ςυμπεριλ. ΦΡΑ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΡΟΦΟΩΝ

ΝΑΙ
ΝΑΙ με πρόβλεψθ επιςτροφισ χρθμάτων για λόγουσ ανωτζρασ
βίασ ιαιφνίδιασ αςκζνειασ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Παραςκευι, 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ., ςτο
γραφείο του Διευκυντι του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ.

Παραςκευι, 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:45 π.μ., ςτο
γραφείο του Διευκυντι του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ.

Για τθν αξιολόγθςθ των ξενοδοχείων και των εςτιατορίων, κα λθφκοφν υπόψθ μεταξφ άλλων και οι
κριτικζσ για τα αντίςτοιχα ξενοδοχεία ςε δθμοφιλι ταξιδιωτικά sites όπωσ π.χ. το TripAdvisor και το
Booking.com κακϊσ και θ χρονοαπόςταςι τουσ από το κζντρο τθσ πόλθσ και τουσ χϊρουσ κακθμερινισ
ξενάγθςθσ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ χρονοαπόςταςθσ κα λθφκεί υπόψθ θ εκτίμθςθ των χαρτϊν τθσ
Google.
Για τθν αξιολόγθςθ των λεωφορείων κα λθφκεί υπόψθ και θ θλικία τουσ βάςει τθσ πρϊτθσ
κυκλοφορίασ τουσ, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του εκάςτοτε λεωφορείου.
Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει :
α) υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ που βρίςκεται ςε ιςχφ και ςυμβόλαιο αςτικισ
ευκφνθστου τουριςτικοφ γραφείου
β) έγγραφα (αντίγραφα e-mail ι fax) που να πιςτοποιοφν τθν φπαρξθ διακεςιμότθτασ των δωματίων ςτα
ξενοδοχεία, κακώσ και των αεροπορικών ειςιτθρίων για τισ θμερομθνίεσ τθσ εκδρομισ και τον ςυνολικό
αρικμό των εκδρομζων
γ) αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ
Οι εκδρομείσ δεν κα ςυμμετζχουν ςε διόδια και λοιποφσ φόρουσ οφτε κα επιβαρυνκοφν από διαφορζσ
που κα προκφψουν ςτο μζλλον ςε περίπτωςθ ανατίμθςθσ των ειςιτθρίων.
Στθν προςφορά να αναγράφεται ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ των αναγραφομζνων τιμϊν για τα
ςυγκεκριμζνα ξενοδοχεία.
Το γραφείο κα εκδϊςει αποδείξεισ για φορολογικι χριςθ ςτον κάκε μακθτι/τρια ξεχωριςτά.
Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια, ςυνεπϊσ κα ςυνυπολογιςτοφν τόςο θ τιμι,όςο
και θ ποιότθτα των προςφερόμενων καταλυμάτων και υπθρεςιϊν.
Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει μετά από ομόφωνθ απόφαςθ του Διευκυντι του 3ου ΓΕ.Λ.
Κοηάνθσ, των ςυνοδϊν κακθγθτϊνκαι εκπροςϊπων των μακθτϊν.

Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το τουριςτικό γραφείο κα παρακρατθκεί από το ποςό τθσ
εξόφλθςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ.
Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του
απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο Τουριςτικό
Γραφείο.
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν κα
Κρφςτα Βλάχου ςτο τθλζφωνο του ςχολείου 2461022653 και ςτο email του ςχολείου: mail@3lykkozan.koz.sch.gr
Ο Διευκυντισ

Κεχαγιάσ Χριςτοσ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ
Το τουριςτικό γραφείο
Επωνυμία : ………………………………………………………………………………………………………
Διεφκυνςθ.: ……………………………………………………………………………………………………..
τοιχεία επικοινωνίασ:……………………………………………………………………………………….
προςφζρει τα παρακάτω για τθν οργάνωςθ τθσ
6ιμερθσ ι 7ιμερθσ εκδρομισ τθσ Γ΄ Σάξθσ του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ ςτθν Κριτθ:
Αναχώρθςθ από Κοηάνθ για αεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ-αεροπορικι μετάβαςθ ςτο Ηράκλειο:
_____________________ (θμ/νία και ώρα)
Αναχώρθςθ από Κοηάνθ για Πειραιά - μετάβαςθ ακτοπλοϊκώσ ςτο Ηράκλειο: _____________________
(θμ/νία και ώρα)
Επιςτροφι αεροπορικώσ απόΗράκλειο για Κοηάνθ: __________________ (θμ/νία και ώρα)
Ξενοδοχεία ςτα Χανιά:
Επωνυμία

Σθλζφωνο

E-mail

Ιςτοςελίδα

Ξενοδοχεία ςτο Ηράκλειο:
Επωνυμία

Σθλζφωνο

E-mail

Ιςτοςελίδα

υνολικό κόςτοσ εκδρομισ (με ΦΠΑ)
Ξενοδοχείο
υνολικό κόςτοσ με
ΦΠΑ

Κόςτοσ εκδρομισ ανά μακθτι (με ΦΠΑ)
Ξενοδοχείο
υνολικό κόςτοσ με
ΦΠΑ

Επιπλζον προςφορζσ από το Σουριςτικό Γραφείο:

Για το τουριςτικό γραφείο
Σφραγίδα και υπογραφι υπευκφνου

