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Το Γενικό Λύκειο Δεμενίκων σε σύμπραξη με τις Λυκειακές Τάξεις Φαρρών προκηρύσσει
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα διοργανώσει και θα αναλάβει την υλοποίηση
της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ τάξης των δύο σχολείων σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.12928/Γ2 ΦΕΚ 2769/2011 Υ.Α. «ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 90 ( ± 3)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΕΞΗ (6)
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ .
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Απο 15 έως 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 .
Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (απαιτήσεις προσφοράς) είναι οι
ακόλουθες:
Α) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Το προσφερόμενο όχημα να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:
• Άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του
ΚΤΕΟ
• Κλιματισμό
• Ζώνες ασφαλείας
• Μικροφωνική εγκατάσταση
• Επαρκή χώρο για εναποθήκευση αποσκευών
• Φαρμακείο
 Σφυράκια θραύσης κρυστάλλων
• Βασικά εργαλεία επισκευής/συντήρησης και εφεδρικό τροχό
• Άδεια κυκλοφορίας εκδόσεως 2000 και μεταγενέστερη
• Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (για αστική ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και

επιπροσθέτως να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ίδιες ζημίες των οχημάτων και να παρέχεται
κάλυψη για τους επιβαίνοντες).
• Οι οδηγοί να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας σε ισχύ και εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Β) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ)
Η εκπαιδευτική εκδρομή θα καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφάλεια αστικής ευθύνης τόσο για τους
συμμετέχοντες μαθητές όσο και για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Γ) ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ το ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ.
Δ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
 Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται εντός του κέντρου της πόλης ή το ανώτερο σε απόσταση 5
χιλιομέτρων. Στην ίδια κατηγορία θα προτιμηθούν τα ξενοδοχεία εντός της πόλης.
 Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες 5*, 4* και 3* και τα δωμάτια να είναι δίκλινα ,
τρίκλινα ή τετράκλινα σε αναλογία 40%/40%/20% χωρίς ράντζα.
 Τα δωμάτια των καθηγητών να είναι μονόκλινα.
 Το ξενοδοχείο θα πρέπει να προσφέρει πρωινό.
 Οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί :
1. Μετακίνηση στην Θεσσαλονίκη.
2. Επίσκεψη στη Βεργίνα και στους καταρράκτες της Έδεσσας.
3. Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Μουσείο ''ΝOESIS'' .
4. Επιστροφή στην Πάτρα με στάση για φαγητό στο Μέτσοβο.
 Η προσφορά θα αφορά το συνολικό κόστος της εκδρομής όπως επίσης και το κόστος ανά μαθητή και
θα αναφέρεται σε εναλλακτικές προτάσεις για κάθε κατηγορία ξενοδοχείου.
 Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται και τα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντίριου.
 Θα ορίζεται το ποσόν της προκαταβολής καθώς και ο τρόπος εξόφλησης.
• Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης θα
υπογράψει σύμβαση σύμφωνα με την σύμβαση που προτείνει ο Η.Α.Τ.Τ.Α., σε εφαρμογή του Π.Δ.
339/1996 και της σχετικής νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα οργανωμένα ταξίδια.
• Μετά την επιλογή και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πιστοποιηθεί από τον Η.Α.Τ.Τ.Α. η ύπαρξη
σε ισχύ σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης για τη συγκεκριμένη εκδρομή, με τις ελάχιστες
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία καλύψεις. Συγκεκριμένα α)κάλυψη αστικής ευθύνης από λάθη και
παραλείψεις του τουριστικού γραφείου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του με νομίμως
λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία. Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει τυχόν αξιώσεις του
καταναλωτή , οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ‘η την πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης και β)
σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου κάλυψη, πέραν των αξιώσεων,
της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων και της επιστροφής των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση
που ο σύνδεσμος δεν επιβεβαιώσει την ύπαρξή της, η προσφορά απορρίπτεται.
 Παρακαλούμε οι υπεύθυνοι των γραφείων να μην επικοινωνούν με τη σχολική μονάδα, παρά μόνο εάν
χρειάζονται πληροφορίες που δεν αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη και είναι αναγκαίο να δοθούν
διευκρινήσεις.
 Σημειώνεται πως το συνολικό κόστος οικονομικής προσφοράς σε συνδυασμό με την ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών είναι τα μοναδικά κριτήρια αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού.
 Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες
ημερομηνίες λόγω πραγματικής ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λ.π.) θα
προβλέπεται η επιστροφή όλου του χρηματικού ποσού της προκαταβολής, χωρίς επιβάρυνση για το
σχολείο.
 Η προσφορά κατατίθεται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
 Κάθε προσφορά που δεν θα αναφέρεται στους παραπάνω όρους αναλυτικά θα θεωρείται άκυρη.
• Τα ταξιδιωτικά γραφεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν κλειστή
προσφορά στο χρονικό διάστημα από 18/12/2015 έως την 21/12/2015 και ώρα 12:30 π.μ.στη σχολική
μονάδα.
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