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ΘΕΜΑ: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
Το Γυμνάσιο Γαλατινής Κοζάνης διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στο πλαίσιο του σχολικού
προγράμματος «Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων». Για την πραγματοποίηση της
εκδρομής προβαίνουμε σε μειοδοτικό διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριμένα / νόμιμα
τουριστικά γραφεία.
Οι προσφορές των τουριστικών γραφείων θα γίνουν με βάση τις παρακάτω προδιαγραφές:
1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
(Αναχώρηση:ΤΕΤΑΡΤΗ 18 -12-2019 ώρα 7:30 πμ πρώτα από το Γυμνασιακό παράρτημα
Εράτυρας - Γαλατινή - Αθήνα.
Επιστροφή: Παρασκευή 20-12-2019 Αθήνα - Γαλατινή - Εράτυρα, ώρα 22:00 μ.μ).
2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: τρεις (3) ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις στις 18 και
στις 19 Δεκεμβρίου 2019).
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: Λεωφορείο.
4. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ: 30- 33 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.
5. .ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Η συνολική τιμή της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων όλων
των τυχόν κρατήσεων συν ΦΠΑ) κατ' άτομο.
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής. Οι προσφορές μπορούν να
υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν
παραληφθεί από το Γυμνάσιο Γαλατινής μέχρι τις 12-11-2019 και ώρα 12:00 π.μ. Οι προσφορές που
θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο ( με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη
μορφή) θα ανοιχτούν αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας. Δίνεται η δυνατότητα στους
ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά από απόφαση του διευθυντή, κατόπιν και των προτάσεων των

υπευθύνων καθηγητών του προγράμματος, παρουσία εκπροσώπων των γονέων, κηδεμόνων και των
μαθητών.
Σημειωτέον ότι το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη
συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς την καταβολή
αποζημίωσης στο τουριστικό γραφείο.
Στην ανωτέρω προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1. Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο που να πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, έμπειρους επαγγελματίες
οδηγούς κλπ.
2. Το λεωφορείο πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση μας σε όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
3. Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* ή 4* στην περιοχή του Συντάγματος ή σε κοντινή
απόσταση από το Νέο Μουσείο της Ακροπόλεως, δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές,
καθώς και τέσσερα μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
4. Το ξενοδοχείο πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών.
Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εκτός πισίνας) πρέπει να είναι στη διάθεση του
σχολείου σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαμονή.
5. Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο όρoφο. (Η παρουσία ιδιωτικού φρουρού ή θυρωρού
στο ξενοδοχείο θα αξιολογηθεί θετικά).
6. Στην προσφορά σας να αναφέρεται το όνομα, η κατηγορία και η ακριβής τοποθεσία του
ξενοδοχείου.
7. Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται: α) καθημερινό πρωϊνό εντός του ξενοδοχείου με
πλήρη μπουφέ, και β) το λεωφορείο να είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου καθ'
όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους
συνοδούς καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις μετακινήσεων εντός της
πόλης των Αθηνών ή και σε κοντινές αποστάσεις από την πόλη.
8. Στην τιμή της προσφοράς να περιλαμβάνεται η δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών
και χωρίς επιβάρυνση για τους μαθητές.
9. Απαιτείται η παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ' όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
10. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών.
11. Παράδοση συμβολαίου αστικής ευθύνης τουριστικού γραφείου στην προσφορά.
Το Γυμνάσιο Γαλατινής διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την
εκδρομή από το γραφείο που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον.
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Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο:


Η γενική τιμή ανά μαθητή

•

Η καταλληλότητα του ξενοδοχείου

•

Η ποιότητα του πρωϊνού (σε πλήρη μπουφέ)

•

Η ολοήμερη διάθεση του λεωφορείου

•

Η δυνατότητα του τουριστικού γραφείου να ακολουθήσει το πρόγραμμα του σχολείου.

Τρόπος πληρωμής:
Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και καταβολής του
συνολικού αντιτίμου της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο με ακριβή τήρηση των παρακάτω
δόσεων:
•

1η δόση: Ημερομηνία 18/12/2019 , ποσό 60% της συνολικής αξίας της εκδρομής.

•

2η δόση: Ημερομηνία 20/12/2019 , υπόλοιπο 40% της συνολικής αξίας της εκδρομής.

Οποιαδήποτε μη εκτελεστέα υποχρέωση από το τουριστικό γραφείο θα παρακρατηθεί από το ποσό της
εξόφλησης μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ο Διευθυντής
του Γυμνασίου Γαλατινής & Γυμνασιακού Παραρτήματος Εράτυρας

Παντσίδης Χρήστος
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