ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πραγµατοποίηση
Διδακτικής Επίσκεψης στην Αρχαία Ολυµπία.
Το Γυµνάσιο Μαζαρακίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε την υπ
αριθµ. 129287/Γ2/2011 απόφασης του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 2769/02-12-2011 άρθρο 14)
για την πραγµατοποίηση Διδακτικής Επίσκεψης στην Αρχαία Ολυµπία.
Συγκεκριµένα:
Η Διδακτική Επίσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στις 24/04/2015 ηµέρα Παρασκευή.
1. Το ενδεικτικό Πρόγραµµα της επίσκεψης θα έχει ως εξής:
08:30 Αναχώρηση από Μαζαράκι
10:00 Άφιξη στο αµφιθέατρο Ολύµπια - Φλόκα
12:00 Άφιξη στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας.
13:00 Άφιξη στην Αρχαία Ολυµπία
13:30 Αναχώρηση για Μαζαράκι
15:00 Επιστροφή στο Μαζαράκι
Η ακριβής ώρα όλων των µετακινήσεων και των δραστηριοτήτων
πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε το ακριβές πρόγραµµα που θα συνταχθεί.
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2. Αριθµός µαθητών – συνοδών
Θα µετακινηθούν 30 µαθητές των Α, Β , Γ τάξεων του σχολείου και 5 εκπαιδευτικοί,
από τους οποίους ο ένας θα είναι ο αρχηγός της εκδροµής.
3. Μεταφορικά µέσα
Η µεταφορά των µαθητών και των συνοδών θα γίνει µε Λεωφορείο.
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
3.1 Το ταξιδιωτικό γραφείο µαζί µε την προσφορά που θα υποβάλει στο σχολείο για
να αναλάβει την οργάνωση της εκδροµής, υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα:
1.1 Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας
1.2 Φωτοτυπία του δελτίου καταλληλότητας.
1.3 Δελτίο ελέγχου από το ΚΤΕΟ.
1.4 Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
1.5 Υπεύθυνη δήλωση ότι το λεωφορείο (να αναγράφονται οι πινακίδες)
πληροί όλους τους όρους ασφάλειας και διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
(έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, αναφορά
παλαιότητας κ.ά.). και αριθµό θέσεων.
1.6 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης που θα καλύπτει τους µαθητές και τους
συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.

3.2 Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδροµής καθώς και το
κόστος ανά µαθητή µαζί µε το Φ.Π.Α. Η τιµή αυτή θα παραµείνει σταθερή και
στην περίπτωση µικρής αυξοµείωσης του συνόλου των µαθητών (της τάξεως
περίπου του ±5%).
3.3 Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά
µε κριτήρια
οικονοµικά και σύµφωνα µε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και ασφάλειας.
Επίσης, καθ’ όλη την διάρκεια της εκδροµής, το λεωφορείο θα είναι στη
διάθεσή µας για να µεταφέρει τους µαθητές στους χώρους επισκέψεων και
δράσεων του προγράµµατος και εστίασης και θα
υπάρχει
η
δυνατότητα
τροποποίησης και προσαρµογής του προγράµµατος σύµφωνα µε τις προκύπτουσες
ανάγκες (π.χ. καιρικές συνθήκες)
Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή
του σχολείου µέχρι και την Δευτέρα 30/03/2015 και ώρα 10:00 π.µ. σε
κλειστούς σφραγισµένους φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή µε σφραγίδα τα
στοιχεία του προσφέροντος και µε την ένδειξη: «Προσφορά για την Διδακτική
Επίσκεψη στην Αρχαία Ολυµπία»
Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να γίνει µέχρι
και την προαναφερθείσα ηµεροµηνία. Εκπρόθεσµες προσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
Εάν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω αναλυτικά, θα θεωρείται
άκυρη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει αυθηµερόν.
Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωµα της ακύρωσης της εκδροµής, λόγω µη
συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού µαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας
(απεργιών, κακοκαιρίας), χωρίς αποζηµίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.
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