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ΠΑΣΡΑ, 8 Μαρτίου 2018
ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 105

Προσ: Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ
(για ανάρτθσθ στθν ιστοσελίδα τθς)
Κοιν: Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ
(μζσω τθς ιστοσελίδας τθς Δ.Δ.Ε. Αχαΐας)

Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την παροχό
ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαύςιo τησ τριόμερησ
εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ του 13ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΣΡΑ
ςτο Κ.Π.Ε. ΥΙΛΙΑΣΩΝ.
1. Αντικεύμενο τησ προκόρυξησ
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών
ςτα πλαύςια τησ τησ
τριόμερησ εκπαιδευτικόσ επιςκεψησ του 13ου
ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΣΡΑ ςτο Κ.Π.Ε. ΥΙΛΙΑΣΩΝ.

2. Προδιαγραφϋσ
2.1. Ημερομηνύεσ διεξαγωγόσ τησ εκδρομόσ
Ημερομηνύα αναχώρηςησ 03 ΜΑΪΟΥ 2018 ημϋρα ΠΕΜΠΤΗ
Ημερομηνύα επιςτροφόσ 05 ΜΑΪΟΥ 2018 ημϋρα ΣΑΒΒΑΤΟ.
2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομό
Αριθμόσ μαθητών 35
Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 03
υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 38
2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομόσ
 Πρώτη μϋρα 3 Μαΐου 2018
08:00 : Αναχώρηςη για Ηγουμενύτςα από το ςχολεύο μασ
12:00 ϋωσ 17:00 Άφιξη ςτην Ηγουμενύτςα τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια
και γεύμα.
17:00 - 20:00 Μετϊβαςη ςτο παραδοςιακό οικιςμό Υοινικύου
Επύςκεψη ςτο Λαογραφικό Μουςεύο Μετϊβαςη ςτο Δ.Δ. Ελαύασ
Ενημϋρωςη ςτο παραδοςιακό γεφύρι του Καλπακιώτικού Μετϊβαςη
ςτο Δ.Δ. Βρυςϋλλασ
20:00 Γεύμα – Επιςτροφό Ηγουμενύτςα - Ανϊπαυλα
 Δεύτερη μϋρα 4 Μαΐου 2018

09:00 - 09:30 Αναχώρηςη από Ηγουμενύτςα για Παλαιϊ αγιϊδα
09:30 - 10:00 επύςκεψη ςτο γεφύρι τησ Γκούμανησ (φρϊγμα Καλαμϊ)
10:00 - 10:15 Μετϊβαςη ςτο παλαιϊ αγιϊδα
10:15 - 12:00 Περιόγηςη, παρατόρηςη, καταγραφό παραδοςιακών
ςτοιχεύων
12:00 - 13:30 Επύςκεψη ςτο Κϋντρο Ενημϋρωςησ Καλαμϊ
13:30 - 15:30 Γεύμα – Ανϊπαυλα
15:30 - 16:00 Επύςκεψη ςτο Δ.Δ. Πλαιςύου
16:00 - 18:00 Περιόγηςη και ςχολιαςμόσ του οικιςμού και των
κτιςμϊτων
18:00 - 18:15 Μετακύνηςη ςτο Δόμο Υιλιατών
18:15 - 19:15 Εξερεύνηςη παραδοςιακών κτιςμϊτων
19:15 - 19:30 Μετϊβαςη ςτην Βρυςϋλλα
20:00 - 20:20 Επιςτροφό ςτη Ηγουμενύτςα

 Σρύτη μϋρα 5 Μαΐου 2018
09:00-09:15 Μετϊβαςη ςτο Δ.Δ. Βρυςϋλασ
09:15-09:45 Παρουςύαςη από τουσ μαθητϋσ (α ομϊδα)
09:45-10:15 Παρουςύαςη από τουσ μαθητϋσ (β ομϊδα)
10:15-11:00 Περύληψη του προγρϊμματοσ (επανϊληψη)
11:00-12:00 υζότηςη-ςυμπλόρωςη φύλλων αξιολόγηςησ
14:00 Αναχώρηςη για Παργα
17:30 Αναχώρηςη από Πϊργα
21:00 Αφιξη ςτο ςχολεύο μασ.
2.4. Μϋςα μεταφορϊσ
Σουριςτικό λεωφορεύο για τη μετακύνηςη 38 ατόμων, το οπούο θα
κινηθεύ ςύμφωνα με το πρόγραμμα τησ εκπαιδευτικόσ επύςκεψησ και
θα ειναι αυτό που θα επιλεγεύ με βαςη την προςφορϊ.
2.5. Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ και ταξιδιωτικό.
 Αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ (υποχρεωτικό). Το ανϊδοχο
ταξιδιωτικό γραφεύο βϊςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτεύται να εύναι
αςφαλιςμϋνο για αςτικό-επαγγελματικό ευθύνη. Υποχρεούται πριν
την τελικό κατακύρωςη τησ εκδρομόσ, να καταθϋςει ςτο ςχολεύο
όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη
ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ ευθύνησ ςε ιςχύ. Στη ςυνϋχεια
το ςχολεύο θα διαςταυρώςει μϋςω του ΗΑΤΤΑ τα υποβαλλόμενα
ςτοιχεύα και αφού ελεγχθούν θα γύνει η τελικό κατακύρωςη ςτο
γραφεύο που αρχικϊ επιλϋχθηκε. Σε διαφορετικό περύπτωςη το
ταξιδιωτικό γραφεύο κρύνεται ϋκπτωτο.
2.6 Σαξιδιωτικό αςφϊλιςη.
Το ανϊδοχο ταξιδιωτικό γραφεύο θα παρϋχει και ταξιδιωτικό αςφϊλιςη

3. Ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι διαμονόσ
θα πρϋπει να πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ.
3.1. Προδιαγραφϋσ οχημϊτων κατ’ ελϊχιςτον
•
Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του
οχόματοσ, ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΤΕΟ
•
Κλιματιςμό
•
Μικροφωνικό εγκατϊςταςη
•
Επαρκό χώρο για αποθόκευςη αποςκευών.
•
Όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα (ϊδεια κυκλοφορύασ, ΚΤΕΟ, ϊδεια
εξαςκόςεωσ
επαγγϋλματοσ
οδικού
μεταφορϋα
επιβατών,
αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο) ςε ιςχύ κατϊ την περύοδο
πραγματοπούηςησ τησ εκδρομόσ.

Να αναφϋρεται ο αριθμόσ θϋςεων

4. Λόγοι αποκλειςμού μετϊ την επιλογό προςωρινού αναδόχου
του διαγωνιςμού.


Το ταξιδιωτικό γραφεύο θα πρϋπει ςε περύπτωςη που γύνει
ανϊδοχοσ τησ εκδρομόσ να πραγματοποιόςει τισ κρατόςεισ ςτο
ξενοδοχεύο και να προςκομύςει, εντόσ 3 τριών ημερών, τα
απαραύτητα δικαιολογητικϊ, διαφορετικϊ κρύνεται ϋκπτωτο.

5. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ
Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα με
την ιςχύουςα νομοθεςύα.

6. Φρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολόσ των προςφορών
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου
μϋχρι και τισ 15 Μαρτύου 2018. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται με email δεν
γύνονται δεκτϋσ. Πϋραν τησ ημερομηνύασ και τησ ώρασ λόξησ τησ προθεςμύασ
υποβολόσ, καμύα προςφορϊ δεν θα γύνεται δεκτό.

7. Φρόνοσ και τόποσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 16 Μαρτύου και ώρα 10:30 ςτο
χώρο τησ Γραμματεύασ του 13ου Γυμναςύου Πϊτρασ.

8. Διαδικαςύα που επελϋγη για την ανϊθεςη
Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ με
ποιοτικϊ κριτόρια.

9. Διευκρινόςεισ για την προςφορϊ
Η προςφορϊ θα περιλαμβϊνει:



Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ
ευθύνησ ςε ιςχύ & Υ.Δ ότι η αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ καλύπτει τα ϊτομα τησ
εκδρομόσ και δεν ϋχει ξεπεραςτεύ το όριο τησ ιςχύοσ τησ.
 Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ
με ςαφό αναφορϊ ςτα αςφαλιζόμενα ποςϊ.
 Ση ςυνολικό τιμό του οργανωμϋνου ταξιδιού αλλϊ και την επιβϊρυνςη
ανϊ μαθητό. Οι παραπϊνω τιμϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν και το
Υ.Π.Α. και να περιϋχονται: Φόροι αεροδρομύων, επύναυλοι καυςύμων, τυχόν
επιπλϋον κόςτοσ μεταφορϊσ αποςκευών, διόδια, φόροι ό τϋλη διαμονόσ και
γενικϊ οποιαδόποτε επιβϊρυνςη επιβϊλλεται από τισ τοπικϋσ αρχϋσ των τόπων
διϋλευςησ ό διαμονόσ.
 Υπεύθυνη δόλωςη ότι το Ταξιδιωτικό Γραφεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα
λειτουργύασ, το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ.
Προςφορϋσ που δεν πληρούν όλα τα κριτόρια και χωρύσ τα απαραύτητα
ςυνοδευτικϊ ϋντυπα, θα απορρύπτονται.
Το Σχολεύο διατηρεύ το δικαύωμα τησ ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μη
ςυμπλόρωςησ του αριθμού μαθητών, μη ϋγκριςησ τησ μετακύνηςησ ό λόγω ϊλλησ
ςοβαρόσ αιτύασ (απεργιών, κακοκαιρύασ, κλεύςιμο ςυνόρων, κλπ) χωρύσ
αποζημύωςη του Ταξιδιωτικού Γραφεύου.

10.

Ιςχύουςα νομοθεςύα


η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ Υ.Α.
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