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Επαναπροκήρυξη
Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση μονοήμερης
εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα
Το σχολείο μας προγραμματίζει, μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
μαθητών-τριών των Α’ και Β’ τάξεων στην Αθήνα. Γι’ αυτό το σκοπό η
διεύθυνση

του

σχολείου

καλεί

τους

ταξιδιωτικούς

πράκτορες

που

ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορές για την μετακίνηση, με σκοπό την
ανάδειξη της καλύτερης οικονομικής και ποιοτικής προσφοράς.
Η προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Προορισμός: Αθήνα (επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα)
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:

48 μαθητές-τριες

και 3 καθηγητές
3. Χρονική διάρκεια και ημερομηνία πραγματοποίησης: Το
εκπαιδευτικό

πρόγραμμα

θα

είναι

μονοήμερο

και

θα

πραγματοποιηθεί την 21η Οκτωβρίου 2016.
4. Μεταφορικό μέσο: Ένα τουριστικό λεωφορείο (52 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.



Φωτοτυπία του Ασφαλιστηρίου του οχήματος με το οποίο
θα γίνει η μετακίνηση.

Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκπαιδευτικής
επίσκεψης και θα μετακινείται σύμφωνα µε τις υποδείξεις του, όλες τις
ώρες βάσει του προγράμματος. Κατά την αξιολόγηση, εκτός από την
οικονομικότερη προσφορά, θα ληφθούν υπόψη και τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του λεωφορείου.
5. Ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή και πρόσθετη ταξιδιωτική
ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 της 129287/Γ2/101-11 απόφασης του ΥΠΑΙΘ.
6. Συνολική τελική τιμή αλλά και επιβάρυνση ανά άτομο
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Δημοτικών φόρων, ασφαλιστικής
κάλυψης σε επίσημη ασφαλιστική εταιρεία) καθώς και τρόπο
πληρωμής. Από τη συνολική αξία της εκδρομής θα παρακρατηθεί
το 20% σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης και θα αποδοθεί μετά την
επιστροφή από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
7. Τέλος, στον κλειστό φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει
και υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται α) ότι το πρακτορείο
κατέχει το ειδικό σήμα λειτουργίας, β) ότι το σήμα αυτό βρίσκεται σε
ισχύ και γ) φωτοτυπία του σήματος που βρίσκεται σε ισχύ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά
γραφεία που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις. Οι προσφορές θα
υποβληθούν αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με
ταχυμεταφορά. Δε θα γίνουν δεκτές αποστολές με e-mail ή fax. Εκπρόθεσμες
προσφορές δε θα γίνουν δεκτές. Οι όποιες διορθώσεις των προσφορών θα
πρέπει να φέρουν μονογραφή και σφραγίδα, διαφορετικά μπορεί ολόκληρη η
προσφορά να καταστεί απορριπτέα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο γραφείο του
διευθυντή του Γενικού Λυκείου Καλαβρύτων,

έως την

Πέμπτη 29

Σεπτεμβρίου 2016, 12:00 το μεσημέρι κλειστή προσφορά με την ένδειξη
«Προσφορά για μετακίνηση μονοήμερης

εκπαιδευτικής επίσκεψης

στην Αθήνα», για την πραγματοποίηση της με τα πιο πάνω στοιχεία και θα
αναφέρεται σε κάθε όρο από τους προαναφερόμενους ξεχωριστά και
αναλυτικά. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 13:00
παρουσία των ενδιαφερομένων. Το πρακτικό της αξιολόγησης θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας.


Προσφορά η οποία δε θα περιλαμβάνει στοιχεία για όλους τους όρους
της προκήρυξης θα απορρίπτεται.



Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών καμία
οικονομική προσφορά ή αντιπροσφορά δε θα γίνει δεκτή.



Οι τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να κατατίθενται στο ΓΕΛ Καλαβρύτων
μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 το
μεσημέρι. Μετά την αξιολόγηση και την εξέταση των ενδεχόμενων
ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το
σχολείο συντάσσει τη σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.



Το σχολείο ή ο καθηγητής-αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα
να διαμορφώσει το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος
κατά την κρίση του, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή
έκβαση της εκδρομής χωρίς να παρεκκλίνει από τους βασικούς όρους
που προαναφέρονται.



Για την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η
μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω πραγματικής ανώτερης
βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.) θα προβλεφθεί η
επιστροφή όλων των χρημάτων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το
σχολείο.

Ο Διευθυντής

Σπανός Βασίλειος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία πραγματοποίησης : 21 Οκτωβρίου 2016.
07.30: Επιβίβαση και αναχώρηση από το σχολικό συγκρότημα «Ευσέβιος Κηπουργός».
10.45: Άφιξη στην Αθήνα (σύντομη στάση καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού). Μεταφορά
αλληλοδιάδοχα της πρώτης ομάδας μαθητών στο «Μουσείο Ηρακλειδών» (Ηρακλειδών
16) και της δεύτερης ομάδας σε κτίριο της Βουλής των Ελλήνων (Αμαλίας 14), όπου θα
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα (η πρώτη εκπ/κή ομάδα στις 11.00 σε
πρόγραμμα σχετικό με την ενέργεια και η δεύτερη στις 11.30 στο πρόγραμμα «Δρόμοι
επιβίωσης: Το προσφυγικό ζήτημα»).
13.30: Μετά την ολοκλήρωση των εκπ/κών προγραμμάτων το σύνολο των μαθητών θα
μεταβεί στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος (στο Φαληρικό Δέλτα), όπου θα
παρακολουθήσουν ξενάγηση-ενημέρωση στο Κτίριο Επισκεπτών και περιήγηση στο
μεσογειακό πάρκο. Σύντομο γεύμα στον ίδιο χώρο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο
παρακείμενο Πάρκο της μαρίνας του Φλοίσβου.
17.00: Αναχώρηση-επιστροφή στα Καλάβρυτα.
20.00: Άφιξη στα Καλάβρυτα – πέρας εκδρομής.

