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ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Ποδηλατώ και
Ισορροπώ» και «Ρομποτική: Αισθητήρες και μετρήσεις»
Η Διεύθυνση του ΓΕΛ Καστριτσίου καλεί τους
ταξιδιωτικούς πράκτορες που
ενδιαφέρονται, να υποβάλουν στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου μέχρι την
Δευτέρα 11/1/2016 και ώρα 14:00, έντυπες προσφορές σε κλειστό φάκελο
(σύμφωνα με την ΥΑ129287/Γ2/10.12.2011ΦΕΚ 2769Β 02/12/2011) για τη διοργάνωση
μετακίνησης με τα παρακάτω στοιχεία:
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2.

3.

4.

Μετακίνηση 38-45 ατόμων (3-4 εκπαιδευτικώνκαι και 35-41 μαθητών 1617 ετών), από το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και μέχρι το αεροδρόμιο της
πόλης του Άμστερνταμ της Ολλανδίας την Τρίτη 12/4/2016 και επιστροφή
στην Αθήνα το Σάββατο 16/4/2016. Η συνολική διάρκεια της εκδρομής είναι
5 ημερολογιακές ημέρες (4 διανυκτερεύσεις). Υπάρχει η δυνατότητα οι
ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής να μετακινηθούν κατά μια ημέρα
νωρίτερα ή αργότερα προκειμένου να επιτευχθούν καλύτεροι όροι αγοράς
αεροπορικών εισιτηρίων.
Μετακίνηση των παραπάνω μαθητών και εκπαιδευτικών από το ΓΕΛ
Καστριτσίου προς το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και επιστροφή από το
αεροδρόμιο προς Πάτρα τις αντίστοιχες ημερομηνίες και ώρες.
Μετακίνηση της παραπάνω ομάδας μαθητών/εκπαιδευτικών από το αεροδρόμιο
του Άμστερνταμ προς το επιλεγμένο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
Διαμονή της παραπάνω ομάδας μαθητών/εκπαιδευτικών σε κεντρικό ξενοδοχείο του
Άμστερνταμ κατηγορίας τουλάχιστον 3 αστέρων σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια για
τους μαθητές και δίκλινα δωμάτια για τους εκπαιδευτικούς. Στην τιμή θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται το πρωϊνό.
Μετακίνηση από το επιλεγμένο ξενοδοχείο προς το ESA Space-Expo (Noordwijk) και τη
Χάγη και επιστροφή στο ξενοδοχείο συνολικής διάρκειας 12 ωρών περίπου.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται οι αεροπορικές εταιρείες και οι
ακριβείς ώρες πτήσεων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης το πλήθος και
οι προδιαγραφές βάρους και διαστάσεων αποσκευών και χειραποσκευής ανά
άτομο.
Στην προσφορά πρέπει να συμπεριληφθούν: ασφάλεια αστικής και
επαγγελματικής ευθύνης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες, το συνολικό
κόστος και το κόστος/άτομο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η προσφορά θα πρέπει να είναι ανά μαθητή και να περιλαμβάνει
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ανάλυση της κοστολόγησης των ζητούμενων υπηρεσιών. Επισημαίνεται
ότι σε περίπτωση που το κόστος του πακέτου ανά μαθητή είναι υψηλό, το
σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει τη μετακίνηση προς το ESA
Space-Expo και τη Χάγη.
Μαζί με την προσφορά και στον ίδιο φάκελο με αυτή, κάθε ταξιδιωτικό
γραφείο θα καταθέτει απαραιτήτως και φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος
λειτουργίας (βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη
λειτουργία τουριστικού γραφείου) στο οποίο θα φαίνεται ότι αυτό βρίσκεται
σε ισχύ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο με κλειστό φάκελο με
επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι
με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κάθε
περίπτωση εντός των προαναφερθέντων χρονικών περιθωρίων. Θα επιλεγεί
η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τις
παρεχόμενες υπηρεσίες όπως και με ποιοτικές διαφοροποιήσεις (ώρες
πτήσεων, εταιρεία κλπ.)Ο διοργανωτής (Γραφείο Ταξιδίου) αναλαμβάνει την
υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης όπως και ασφάλιση που θα καλύπτει τα
έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.
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