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Προς:
Ταξιδιωτικά Γραφεία

Θέμα : «2η επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
διοργάνωση 7-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών της B′
τάξης του 7ου ΓΕΛ Πάτρας στη Σερβία στα πλαίσια εγκεκριμένων
Σχολικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων»
Το 7ο Γενικό Λύκειο Πάτρας προχωρά στην επαναπροκήρυξη της κάτωθι μετακίνησης,
λόγω της μη κατάθεσης στο σχολείο του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού προσφορών.
Το Σχολείο μας, προτίθεται να διοργανώσει μία 7ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην
Σερβία με τη συμμετοχή μαθητών της Β΄ Τάξης, στα πλαίσια τριών εγκεκριμένων προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων (Πολιτιστικού, Αγωγής υγείας), που υλοποιούνται την τρέχουσα
σχολική χρονιά στο σχολείο μας. Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση του 7ου Γενικού Λυκείου
Πάτρας, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν κλειστή έντυπη
προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής - μετακίνησης με τα παρακάτω στοιχεία:
Α)

Ημερομηνία εκδρομής: από 9-4-2016 έως και 15-4-2016

Β)

Διάρκεια εκδρομής: 7 ημερών (5 εργάσιμων + 1 Σαββατοκύριακου)

Γ)

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 39 - 43.

Δ)

Αριθμός συνοδών: 3 - 4

Ε)

Προορισμός: Πάτρα – Οχρίδα – Βελιγράδι – Θεσσαλονίκη – Πάτρα. Ειδικότερα:
Στην προσφορά να περιλαμβάνονται:
1. 6 διανυκτερεύσεις: 1 διανυκτέρευση στην Οχρίδα, 4 διανυκτερεύσεις στο Βελιγράδι και
1 διανυκτέρευση στην Θεσσαλονίκη
2. Διαμονή σε ξενοδοχεία κατηγορίας 4 αστέρων (**** - επίσημος χαρακτηρισμός Ε.Ο.Τ.)
με ημιδιατροφή για 6 διανυκτερεύσεις. (στη Θεσσαλονίκη ξενοδοχείο στο κέντρο έστω
και 3 αστέρων αλλά πολύ καλό).

Απαραίτητη η αναφορά στην ονομασία του ξενοδοχείου, στο περιεχόμενο του
παρεχόμενου πρωινού και γεύματος και στην χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της
πόλης. Τα δωμάτια πρέπει να είναι δίκλινα ή τρίκλινα, χωρίς ράντζο, για τους μαθητές
και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Οι χώροι που θα προσφερθούν για τη
διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών θα πρέπει να διαθέτουν νόμιμη και εν ισχύ άδεια
λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και
υγιεινής. Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν απαραίτητα θέρμανση, ζεστό νερό, μπάνιο εντός
των δωματίων και να προσφέρουν υποχρεωτικά φαγητό εντός της μονάδας. Δεν θα
γίνουν δεκτές προσφορές που προτείνουν την κατάτμηση των μαθητών σε διαφορετικά
καταλύματα, ακόμα και αν είναι όμορα.
3. Δωρεάν (free) 2 εισιτηρίων για μαθητές με οικονομικά προβλήματα
4. Επισκέψεις στα αξιοθέατα (η κράτηση όπου χρειάζεται να γίνει από το πρακτορείο)
5. Δύο μέρες ξενάγηση στην πόλη του Βελιγραδίου.
ΣΤ) Μεταφορά: με 1 λεωφορείο όχι διώροφο, (να αναφέρεται ο αριθμός θέσεων) το οποίο θα
πληροί όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας (να μας αποσταλούν τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή:


Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας



Φωτοτυπία Δελτίου Καταλληλότητας



Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση: το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας όλες τις ημέρες της
παραμονής μας στο Βελιγράδι για την πραγματοποίηση ημερήσιων εκδρομών σε γειτονικές
περιοχές.
Σε περίπτωση που κλείσουν τα σύνορα η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό
διαφοροποιημένη στα σημεία (Α), (Β) και (Ε) ως ακολούθως:
Α)

Ημερομηνία εκδρομής: από 16-4-2016 έως και 19-4-2016

Β)

Διάρκεια εκδρομής: 4 ημερών (1 Σαββατοκύριακου + 2 εργάσιμων)

Ε)

Προορισμός: Ιωάννινα, Καστοριά, Πρέσπες, Τρίκαλα, Βόλος (3 διανυκτερεύσεις σε
Ιωάννινα – Τρίκαλα – Βόλο με διαμονή σε ξενοδοχεία κατηγορίας 4 αστέρων(****)
επίσημος χαρακτηρισμός Ε.Ο.Τ.) μόνο με πρωϊνό ή ημιδιατροφή για 3 διανυκτερεύσεις.

Να δοθούν δύο (2) ξεχωριστές προσφορές, μία για το
εξωτερικό και μία για το εσωτερικό βάσει των παραπάνω
Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής και θα μετακινείται σύμφωνα
με τις υποδείξεις του, όλες τις ώρες βάση προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο,
μέχρι την Παρασκευή 18-3-2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο Σχολείο και στο Γραφείο του
Διευθυντή.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
2. Πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
3. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά μαθητή.
Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν
θα γίνεται δεκτή. Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα
συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται.
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ουσιαστική κράτηση των δωματίων
από τον διοργανωτή, και όχι η διαθεσιμότητά τους. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής
αδυνατεί να προσφέρει το ξενοδοχείο που αναφέρει στην προσφορά του, τότε η προσφορά
θα απορρίπτεται.
Θα επιλεγεί η καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά αλλά και ποιοτικά. Το
Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του αριθμού
μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας (απεργιών, κακοκαιρίας,
κλείσιμο συνόρων κλπ) χωρίς αποζημίωση του Ταξιδιωτικού Γραφείου.

Ο Διευθυντής
Νικόλαος Αντωνάκος

