ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/νση
Τηλέφωνο
FΑΧ
E-mail

: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
: 2105542066
: 2105542066
: mail@4gym-elefs.att.sch.gr

ΠΡΟΣ: Τα Ταξιδιωτικά Γραφεία
( Μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Β/θμιας

Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής )

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για π ο λ υ ή μ ε ρ η εκπαιδευτική εκδρομή - επίσκεψη ( Περιβαλλοντική - Πολιτιστική )
Με βάση την Υπουργική Απόφαση: 33120/ΓΔ4/2017 ( ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017 )
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :
 Τόπος μετακίνησης: Σύρος Νoμός : Κυκλάδων
 Ημερομηνίας αναχώρησης: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Ώρα αναχώρησης : 6:00 π.μ.
 Ημερομηνίας επιστροφής : 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 Ώρα επιστροφής :
 Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών:

8:30 μ.μ.

Πενήντα (50) – Εξήντα (60)

Τάξη / Τάξεις :

Εκπαιδευτικά

Προγράμματα
 Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών: Έξι (6)

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΕΚΔΡΟΜΗΣ :
 Τετραήμερη ( 4ημερη ) εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σύρο.
 Διανυκτέρευση στο νησί της Σύρου Ημέρες Διανυκτέρευσης: π.χ. Τρεις ( 3 ).
 Πέμπτη 28-03-2019: Μετάβαση από την Ελευσίνα στην Σύρο-ξενάγηση και περίπατος στη πόλη της
Ερμούπολης .
 Παρασκευή 29-03-2019: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, θεατρικό μουσείο, πνευματικό κέντρο,
μουσείο Κυλαδικής τέχνης και Γύρος του Νησιού.
 Σάββατο 30-03-2019: Επίσκεψη στο Νεώριο. Επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό της Άνω Σύρου.
 Κυριακή

31-03-2019 Επίσκεψη στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, περίπατος στη πόλη της

Ερμούπολης. Μετάβαση από την Σύρο στην Ελευσίνα
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 Μεταφορικό μέσο:

Πλοίο: (Πειραιάς- Σύρος και Σύρος Πειραιάς) και Πούλμαν (από Ελευσίνα στον

Πειραιά, μετακινήσεις εντός του νησιού και τέλος από τον Πειραιά στην Ελευσίνα).

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

-Τουριστικό λεωφορείο, κλιματιζόμενο σύγχρονο και ασφαλές τελευταίας επταετίας, το οποίο να πληροί τις
προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας (π.χ. Πιστοποιητικά καταλληλότητας ΚΤΕΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ κ.τ.λ.) με έμπειρο οδηγό, για:
α) Μεταφορά από το Σχολείο στο λιμάνι του Πειραιά κατά την αναχώρηση και για μεταφορά από το
λιμάνι του Πειραιά στο Σχολείο κατά την επιστροφή.
β) Συνέχεια διαθέσιμο για μεταφορές – εκδρομές και περιηγήσεις στη Σύρο καθ’ όλη τη χρονική
διάρκεια της παραμονής μας


Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς – Σύρος στις 28/03/2019 & Σύρος – Πειραιάς στις 31/03/2019



Τρείς (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τεσσάρων (4*) αστέρων τουλάχιστον στο νησί της Σύρου, σε
τρίκλινα δωμάτια κατά βάση για τους μαθητές (ΟΧΙ ΔΙΠΛΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ) και μονόκλινα, δίκλινα, για τους
συνοδούς καθηγητές, /-τριες.



Όλα τα δωμάτια πρέπει να είναι ποιοτικώς τα ίδια και να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες.



Να αναφερθεί το όνομα του ξενοδοχείου και να επισυναφθεί φωτογραφικό και άλλο πληροφοριακό
υλικό.



Να επισυνάπτεται η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των δωματίων στο προτεινόμενο ξενοδοχείο και η
σύμβαση του τουριστικού γραφείου με το ξενοδοχείο.



Κατά την παραμονή μας εντός του ξενοδοχείου, θα περιλαμβάνεται διατροφή με τρία (03) πρωινά και
τρία (03) βραδινά σε μπουφέ.



Ξενάγηση με επίσημο ξεναγό στη Άνω Σύρο και στην Ερμούπολη



Στην τιμή να περιλαμβάνεται η είσοδος στα Μουσεία



Παροχή δωρεάν εισιτηρίων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
1. Σ α φ ή α ν α φ ο ρ ά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (έμπειρους και
ευγενικούς οδηγούς καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής, κλιματιζόμενα πούλμαν τελευταίας 7ετίας .
2. Οι προσφορές ν α ε ί ν α ι απολύτως π ο σ ο τ ι κ ά και π ο ι ο τ ι κ ά συγκρίσιμες, προκειμένου να
διασφαλίζεται η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη.
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3. Αναφορά στην προσφορά της κατηγορίας του καταλύματος. Το τουριστικό γραφείο θα πρέπει να κάνει
ρ η τ ή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει (3*, 4*,5*, αριθμός δωματίων και
κλινών, μονόκλινα - δίκλινα δωμάτια, χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης, παρεχόμενες
υπηρεσίες, ημιδιατροφή, πλήρης διατροφή . . . κ.λπ.).
4. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση από την Διεύθυνση
Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης από τον ΕΟΤ περί ισχύος του ειδικού σήματος λειτουργίας
του ταξιδιωτικού γραφείου.
7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
9. Υποχρεωτική «Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.
11. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μαθητές /τριες και τους συνοδούς καθηγητές /-τριες.
12. Υπεύθυνη Δήλωση - Βεβαίωση του Υπεύθυνου του ταξιδιωτικού γραφείου:
α) για την ασφάλεια όλων των μετακινήσεων, ώστε να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, με τη δέσμευση ότι οδηγός ή
πούλμαν θα αντικατασταθούν άμεσα αν εκτιμηθεί από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς πως είναι
αναγκαίο και
β) ότι όλοι οι χώροι που θα επισκεφθούμε για διαμονή, εστίαση και ψυχαγωγία διαθέτουν νόμιμη άδεια
λειτουργίας και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής.
13. Στις προσφορές να αναφέρονται, αν στην προτεινόμενη τιμή περιλαμβάνονται ξεναγήσεις, είσοδοι σε
χώρους, αξιοθέατα, μουσεία κ.τ.λ.
14. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.
15. Στο διαγωνισμό θα συνεκτιμηθούν αφενός όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στην παρούσα προκήρυξη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην επιτυχή
διοργάνωση και υλοποίηση της παρούσας εκπαιδευτικής εκδρομής και επιπλέον η εμπειρία, η
αξιοπιστία και η φερεγγυότητά του ταξιδιωτικού γραφείου ως σημαντικά στοιχεία για την ένταξη των
κατατεθεισών προσφορών στην επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
16. Η μη πληρότητα του κλειστού φακέλου όπως επίσης και η μη ύπαρξη των απαιτούμενων επιβεβαιώσεων
της οικονομικής προσφοράς αποτελεί επαρκή λόγο απόρριψης του υποψηφίου αναδόχου.


Στην προσφορά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για επιστροφή των χρημάτων στους μαθητές σε
περίπτωση μη πραγματοποίησης της εκδρομής για λόγους ανωτέρας βίας (επιφυλάξεις φορέων
για πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών, φυσικές καταστροφές, ένταση στην περιοχή, εκλογές,
κλπ.) καθώς και ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από πλευράς
του ταξιδιωτικού γραφείου. Επιπλέον θα πρέπει στην προσφορά να αναγράφεται με σαφήνεια
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η πολιτική ακυρωτικών. Πριν από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με το ταξιδιωτικό
γραφείο με το οποίο τελικά θα συνεργαστούμε για την υλοποίηση της εκδρομής, ο Υπεύθυνος
του γραφείου θα πρέπει να προσκομίσει στο Σχολείο βεβαίωση κράτησης των δωματίων στα
συγκεκριμένα ξενοδοχεία που θα μας προτείνει.


Για

κάθε

διευκρίνιση,

παρακαλούνται

τα

ενδιαφερόμενα

τουριστικά

γραφεία

να

επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο σχολείο, που εδρεύει στην Ελευσίνα,
Χατζηδάκη & Νικολαΐδου ( Τ.Κ. 19200 ), εντός πέντε ( 5 ) ημερών μετά την ανάρτηση της προκήρυξης, μέχρι
Δευτέρα 25-02-2019 και ώρα 12:30 μ.μ., σ ε σ φ ρ α γ ι σ μ έ ν ο φ ά κ ε λ ο :

α) αυτοπροσώπως, β)

συστημένο φάκελο μέσω EΛΤΑ, Courier, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή
και ό χ ι με τηλεομοιοτυπία ( fax ) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail ).
Ημέρα ανάρτησης: Τρίτη Ημερομηνία ανάρτησης : 19-02-2019 Ώρα ανάρτησης : 12:30 μ.μ.
Οι κλειστές προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
Μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.
Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν υποβληθούν εντός τριών ( 3 ) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού
επιλογής στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Εσωτερική Διανομή:
Φ. 23.1

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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