ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δεμένικα : 08/03/2016
Αριθμ. Πρωτ. : 437

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Aριστοτέλους & Πλάτωνος
Τ.Κ.
: 26500 Δεμένικα
Πληροφορίες
: Μαυρουδής Φώτιος
Τηλέφωνο
: 2610-522929
Τηλεομοιότυπο
: 2610-525765
Ηλεκτρον. Διεύθυνση : lyk-deme@sch.gr

Προς

Διεύθυνση
Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Β/θμιας

Εκπ/σης

Ν.

για την ανάδειξη αναδόχου που θα

αναλάβει και θα διοργανώσει την υλοποίηση διδακτικής επίσκεψης στο τμήμα Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών».
ΣΧΕΤ: Υ.Α 12928/Γ2 ((ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/ 02-12-2011)

. «ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Το Γενικό Λύκειο Δεμενίκων προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει και θα διοργανώσει την υλοποίηση διδακτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών του, στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Μαθαίνω για να σπουδάσω» του ΚΕΣΥΠ Πάτρας.
Ζητά την κατάθεση προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2, άρθρο 14 (ΦΕΚ
2769/τ.Β΄/02-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης
οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) μαθητές/μαθήτριες.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΔΥΟ (02)
Υπεύθυνη Προγράμματος: Οικονομοπούλου Παναγιώτα
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: Παρασκευή 1 Απριλίου 2016, αναχώρηση 08:30 (από το σχολείο) και
επιστροφή 14:00.

Οι προδιαγραφές που ορίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (απαιτήσεις προσφοράς) είναι οι
ακόλουθες:
Α) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Η μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα είναι χερσαία. Το

προσφερόμενο

όχημα να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:


Άριστη εσωτερική και εξωτερική κατάσταση σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του
ΚΤΕΟ



Σφυράκια θραύσης κρυστάλλων εντός του λεωφορείου



Κλιματισμό



Ζώνες ασφαλείας



Μικροφωνική εγκατάσταση



Φαρμακείο



Βασικά εργαλεία επισκευής/συντήρησης και εφεδρικό τροχό



Πρόσφατο και σε ισχύ ΚΤΕΟ



Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών



Οι οδηγοί να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας σε ισχύ και εμπειρία
τουλάχιστον 5 ετών.
Β) ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ το ειδικό σήμα λειτουργίας και είναι
υποχρεωμένο να το καταθέσει με την προσφορά του.
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία. Οι προσφορές
υποβάλλονται στο σχολείο, σε κλειστό φάκελο. Με κάθε προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο
κατατίθεται απαραιτήτως:
1) το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ,
2) αντίγραφα όλων των απαραιτήτων εγγράφων του οχήματος και του οδηγού (άδεια
κυκλοφορίας, ασφάλεια οχήματος, ΚΤΕΟ, δίπλωμα οδήγησης)

Στην τελική τιμή κόστους να συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α ,καθώς και το συνολικό κόστος για τη
συμμετοχή του κάθε μαθητή/τριας. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο έως την
Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω
επιμέρους στάδια:
1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2. Έλεγχος
3. Αξιολόγηση προσφοράς
4. Επιλογή αναδόχου
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ΄ αυτήν υπάρχουν
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές
τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:
α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο
β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο
Οι

εκπρόθεσμες

προσφορές

δεν

λαμβάνονται

υπόψη

και

επιστρέφονται

χωρίς

να

αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του
ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς,
συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο,
ως Πρόεδρο, δύο (2) συνοδούς-εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των
Διδασκόντων Καθηγητών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και από
εκπροσώπους του 15μελους Μαθητικού Συμβουλίου ή των 5μελών Συμβουλίων των Μαθητικών
Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην μετακίνηση, οι οποίοι εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο.
Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα
πραγματοποιήσει τη μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο
πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν
λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του σχολείου σε κάθε
συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλει
ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά
την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική
επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού

(ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
ii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
iii. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
Το άνοιγμα των προσφορών που θα κατατεθούν θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 11
Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00.
Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις
προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε,
καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1/4/2016

Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου στις 08:30 π.μ..

ΗΜΕΡΑ

Άφιξη στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών περίπου στις 09:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ξενάγηση της ομάδας στους χώρους του Τμήματος Βιολογίας.
Επιστροφή στο σχολείο στις 14:00.

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.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Φώτιος Μαυρουδής

