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Ππορ Τοςπιζηικά Γπαθεία και Κάθε Δνδιαθεπόμενο
Ππόζκληζη Δνδιαθέπονηορ για διοπγάνωζη ηεηπαήμεπηρ εκδπομήρ ηος
Γςμναζίος Τπανοβάληος ζηη Βοςλγαπία (Σηάπα Εαγόπα – Φιλιππούπολη)
από Πέμπηη 2 Αππιλίος 2020 μέσπι Κςπιακή 5 Αππιλίος 2020
Τν Γπκλάζην Τξαλνβάιηνπ πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή
εθδξνκή ζηε Βνπιγαξία ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ( Σηάξα
Εαγόξα Φηιηππνύπνιε) θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, (ηαμηδησηηθά- ηνπξηζηηθά
γξαθεία), πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα ππνβάιινπλ
πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν έωρ ηην Τπίηη 11 Φεβποςαπίος 2020 .
Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ
Γπκλαζίνπ έωρ ηην Τπίηη 11Φεβποςαπίος ζηιρ 12:30 μμ.
Οη πξνζθνξέο ησλ Τνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα
παξαθάησ θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο:
Πποοπιζμόρ: Stara Zagora –Φιλιππούπολη Βοςλγαπίαρ.
Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο θαη’ εθηίκεζε ζπκκεηερόλησλ: 17 μαθηηέρ θαη 4
καθηγηηέρ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρεγνύ).
Μεηάβαζη: Οδηθώο Τξαλόβαιην –Σηάξα Εαγόξα –Φηιηππνύπνιε επηζηξνθή
νδηθώο Φηιηππνύπνιε Τξαλόβαιην.
Ππόζθεηερ πποδιαγπαθέρ μέζος μεηακίνηζηρ:
Τν πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πνιπηειή θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν πνπ λα
πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, δειηίν
θαηαιιειόηεηαο, ΚΤΔΟ, δώλεο αζθαιείαο θιπ.), λα είλαη δε ζηελ απνθιεηζηηθή
δηάζεζή ηνπ ζρνιείνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο κε ειεύζεξε δηαθίλεζε
από πιεπξάο ρηιηνκέηξσλ θαη σξαξίνπ.
Γσξεάλ κεηαθίλεζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο καζεηώλ ή θαζεγεηώλ
Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: Ξελνδνρείν ηεζζάξσλ –πέληε αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή
θαζεκεξηλά.
Τα δσκάηηα ζα πξέπεη λα είλαη, θαηά βάζε, έσο ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη
κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.
Ζκεξνκελίεο επίζθεςεο: Από Πέμπηη 2 Αππιλίος 2020 έσο θαη Κςπιακή 5
Αππιλίος 2020.
Τν ζύλνιν ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ ζα είλαη ηξεηο, (1) ζηε Σηάξα Εαγόξα θαη δύν (2)
ζηε Φηιηππνύπνιε.
Να ππάξρεη αζθάιεηα πιήξνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηώλ θαη
θαζεγεηώλ, θαη λα παξαδνζεί ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηνπ Τνπξηζηηθνύ γξαθείνπ.
Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ηπρόλ
θξαηήζεσλ θαη ηνπ Φ.Π.Α.), όπσο θαη ε πξνζθεξζείζα ζπλνιηθή ηηκή θαηά άηνκν.
Μαδί κε ηελ πξνζθνξά θάζε ηνπξηζηηθό γξαθείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη
ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Ο Γηαγσληζκόο είλαη κεηνδνηηθόο κε πνηνηηθά θξηηήξηα επηινγήο.
Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρζνύλ παξνπζία όζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνύλ λα
παξεπξεζνύλ, από ηελ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κε βάζε ηελ ΥΑ 33120/ΓΓ4/0603-2017, ηελ Τξίηε 11-Φεβξνπαξίνπ 2020 ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ
ζρνιείνπ.

Τελ ίδηα κέξα ζα γίλεη ηόζν ε επηινγή, κεηά από ςεθνθνξία ζύκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ΥΑ 33120/ΓΓ4/06-03-2017 (ΦΔΚ 681), όζν
θαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ.
Τν Σρνιείν 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
Τνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.
Αξιολογικέρ Παπάμεηποι πος θα επηπεάζοςν ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο
Τοςπιζηικό Γπαθείο:
 Ζ Γεληθή Τηκή αλά Μαζεηή
 Οη πεξηνρέο ησλ μελνδνρείσλ.
 Ζ πνηόηεηα ησλ μελνδνρείσλ (πόζσλ αζηέξσλ ζα είλαη).
 Ζ εκηδηαηξνθή (πιήξεο κπνπθέ-πνηθηιία).
 Ζ νινήκεξε δηάζεζε ησλ ιεσθνξείσλ ρσξίο ρηιηνκεηξηθό πεξηνξηζκό κε ηνπο
πξνβιεπόκελνπο νδεγνύο αλά ιεσθνξείν.
 Ζ ππνρξέσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ λα αθνινπζήζεη ην πξόγξακκα πνπ ζα
ζπληάμεη ην ζρνιείν θαηόπηλ εγθξίζεσο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο όπσο θαη
ε γεληθόηεξε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία.
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