Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιo της διήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄τάξης του 16ου Γυμνασίου
Πάτρας στα Ιωάννινα- Μέτσοβο- Καστοριά.
1. Αντικείμενο της προκήρυξης
Αντικειίμενο της παρoύί σης Προκηί ρύξης ειίναι η παροχηί ταξιδιωτικωίν ύπηρεσιωίν στα
πλαιίσια της διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 16ου Γυμνασίου Πάτρας στα Ιωάννινα –
Μέτσοβο- Καστοριά.

2. Προδιαγραφές
2.1. Ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής
Ημερομηνιία αναχωίρησης 25 Απριλιίού ημεί ρα Τεταί ρτη
Ημερομηνιία επιστροφηί ς 26 Απριλιίού ημεί ρα Πεί μπτη
2.2. Αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή
Αριθμοί ς μαθητωίν 57
Αριθμοί ς σύνοδωίν-καθηγητωίν 04
Συνολικός αριθμοί ς μαθητωίν και σύνοδωίν 61
2.3. Πρόγραμμα της εκδρομής
25 Απριλίου 1η μέρα
08.30 Αναχώρηση από το 16ο Γυμνάσιο
10.15 Άφιξη στο Γεφύρι της Άρτας
11.00 Αναχώρηση από το γεφύρι της Άρτας
12.00 Άφιξη στο Σπήλαιο Περάματος
13.15 Αναχώρηση από σπήλαιο για Κάστρο Ιωαννίνων
13.30 Άφιξη στο κάστρο Ιωαννίνων
13.30- 14.30 Ξενάγηση στο κάστρο Ίτς Καλέ
15.00-17.00 Φαγητό στη λίμνη των Ιωαννίνων
17.00 Αναχώρηση για το νησάκι
17.30 -18.30 Επίσκεψη στο μουσείο Αλή Πασά
19.00 Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση
20.00 φαγητό
21.30 επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση
26 Απριλίου 2η μέρα
10.00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Μέτσοβο
11.00 άφιξη στο Μέτσοβο, περιήγηση, επίσκεψη στην πινακοθήκη
12.00 Αναχώρηση από Μέτσοβο για Δισπηλιό
13.00 Άφιξη στο Λιμναίο οικισμό. Επίσκεψη στο χώρο.
14.00 Αναχώρηση για Καστοριά.
14.15 Άφιξη στην Καστοριά, περιήγηση στην πόλη, φαγητό.
17.00. Αναχώρηση για Πάτρα με ενδιάμεσες στάσεις
1

22.00 Άφιξη στο 16ο Γυμνάσιο Πάτρας.
2.4. Ένα ή δύο λεωφορεία

3. Διαμονή σε ξενοδοχειίο αποί 4 αστεί ρων και παί νω με πρωινοί στα Ιωαί ννινα σε
αποί σταση ως 12 χιλιοί μετρα αποί το κεί ντρο, με 24ωρη ρεσεψιοί ν. Τα δωμαί τια
μπορούί ν να ειίναι στον ιίδιο ηί σε διαδοχικούί ς οροί φούς και στο ιίδιο κτηί ριο.

3.1. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης (υποχρεωτική). Το αναί δοχο ταξιδιωτικοί
γραφειίο βαί σει τού Π.Δ. 339/1996 απαιτειίται να ειίναι ασφαλισμεί νο για
αστικηί -επαγγελματικηί εύθύί νη. Υποχρεούί ται πριν την τελικηί κατακύί ρωση
της εκδρομηί ς, να καταθεί σει στο σχολειίο οί λα τα απαραιίτητα εί γγραφα πού
αποδεικνύί ούν την ύί παρξη σύί μβασης αστικηί ς-επαγγελματικηί ς εύθύί νης σε
ισχύί . Στη σύνεί χεια το σχολειίο θα διασταύρωίσει μεί σω τού ΗΑΤΤΑ τα
ύποβαλλοί μενα στοιχειία και αφούί ελεγχθούί ν θα γιίνει η τελικηί
κατακύί ρωση στο γραφειίο πού αρχικαί επιλεί χθηκε. Σε διαφορετικηί
περιίπτωση το ταξιδιωτικοί γραφειίο κριίνεται εί κπτωτο.
 Ταξιδιωτική ασφάλιση. Επιπλεί ον επιθύμούί με Προί σθετη Ασφαί λιση
καί λύψης εξοί δων σε περιίπτωση ατύχηί ματος ηί ασθεί νειας.

4. Ελάχιστες προϋποθέσεις
Τα οχηί ματα πού θα χρησιμοποιηθούί ν για την μεταφοραί και οι χωίροι διαμονηί ς θα
πρεί πει να πληρούί ν κατ’ ελαί χιστον τις παρακαί τω προδιαγραφεί ς.
4.1. Προδιαγραφές οχημάτων κατ’ ελάχιστον
•
Άριστη εσωτερικηί , εξωτερικηί και μηχανολογικηί καταί σταση τού οχηί ματος,
σύί μφωνα με τις αντιίστοιχες προδιαγραφεί ς ΚΤΕΟ
•
Κλιματισμοί
•
Μικροφωνικηί εγκαταί σταση
•
Επαρκηί χωίρο για αποθηί κεύση αποσκεύωίν.
•
Όλα τα απαιτούί μενα εί γγραφα (αί δεια κύκλοφοριίας, ΚΤΕΟ, αί δεια
εξασκηί σεως επαγγεί λματος οδικούί μεταφορεί α επιβατωίν, ασφαλιστηί ριο
σύμβοί λαιο) σε ισχύί καταί την περιίοδο πραγματοποιίησης της εκδρομηί ς.

Να αναφεί ρεται ο αριθμοί ς θεί σεων
4.2. Προδιαγραφές χώρων διαμονής κατ’ ελάχιστον.
•
Οι χωίροι πού θα προσφερθούί ν για τη διαμονηί μαθητωίν και εκπαιδεύτικωίν
θα πρεί πει να διαθεί τούν νοί μιμη αί δεια λειτούργιίας και να πληρούί ν τούς
οί ρούς ασφαί λειας και ύγιεινηί ς. Ειδικοί τερα θα πρεί πει να εί χούν απαραιίτητα
θεί ρμανση, ζεστοί νεροί και μπαί νιο εντοί ς των δωματιίων. Δεν θα γιίνούν
δεκτεί ς προσφορεί ς πού προτειίνούν τη καταί τμηση των μαθητωίν σε
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διαφορετικαί καταλύί ματα, ακοί μα και αν ειίναι οί μορα. Επιίσης να
προσφεί ρεται αποί το καταί λύμα δύνατοί τητα σύί νδεσης με Internet.
Η διαμονηί των μαθητωίν μπορειί να γιίνει σε διίκλινα, τριίκλινα ηί τετραί κλινα
δωμαί τια με κανονικαί -ομοιοί μορφα κρεβαί τια. Βοηθητικαί κρεβαί τια(ραί ντζα)
δεν ειίναι αποδεκταί . Η διαμονηί των σύνοδωίν καθηγητωίν θα γιίνει σε
μονοί κλινα δωμαί τια.

•

5. Λόγοι αποκλεισμού μετά την επιλογή προσωρινού αναδόχου του

διαγωνισμού.


Το ταξιδιωτικοί γραφειίο θα πρεί πει σε περιίπτωση πού γιίνει αναί δοχος της
εκδρομηί ς να πραγματοποιηί σει τις κρατηί σεις στο ξενοδοχειίο και να
προσκομιίσει, εντοί ς 3 τριωίν ημερωίν, τα απαραιίτητα δικαιολογητικαί ,
διαφορετικαί κριίνεται εί κπτωτο.

6. Δικαίωμα συμμετοχής
Όλα τα ταξιδιωτικαί γραφειία πού πληρούί ν οί λες τις προύϋ ποθεί σεις σύί μφωνα με την
ισχύί ούσα νομοθεσιία.

7. Χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής των προσφορών
Οι προσφορεί ς θα ύποβληθούί ν σφραγισμεί νες στη γραμματειία τού σχολειίού μεί χρι και
τις 14 Μαρτιίού 2018 ωίρα 12.00, ημεί ρα Τεταί ρτη. Προσφορεί ς πού ύποβαί λλονται με
email δεν γιίνονται δεκτεί ς. Πεί ραν της ημερομηνιίας και της ωίρας ληί ξης της προθεσμιίας
ύποβοληί ς, καμιία προσφοραί δεν θα γιίνεται δεκτηί .
8. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφραί γιση των προσφορωίν θα γιίνει στις 14 Μαρτιίού 2018 και ωίρα 12.00,
ημεί ρα Τεταί ρτη στο γραφειίο της διεύθύί ντριας τού 16 ού Γύμνασιίού Παί τρας
9.

Διαδικασία που θα επιλεγεί για την ανάθεση
Αξιολοί γηση σύί μφωνα με το αί ρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 τού ΦΕΚ 681
τΒ/2017και επιλογηί της πλεί ον σύμφεί ρούσας αποί οικονομικηί αί ποψη προσφοραί ς με
ποιοτικαί κριτηί ρια.

10. Διευκρινήσεις για την προσφορά

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:




Έγγραφα πού αποδεικνύί ούν την ύί παρξη σύί μβασης αστικηί ς-επαγγελματικηί ς εύθύί νης
σε ισχύί & Υ.Δ οί τι η ασφαί λεια αστικηί ς εύθύί νης καλύί πτει τα αί τομα της εκδρομηί ς και
δεν εί χει ξεπεραστειί το οί ριο της ισχύί ος της.
Προί σθετη Ασφαί λιση καί λύψης εξοί δων σε περιίπτωση ατύχηί ματος ηί ασθεί νειας με
σαφηί αναφοραί στα ασφαλιζοί μενα ποσαί .
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Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και την επιβάρυνση ανά
μαθητή. Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α. και να
περιεί χονται:

τεί λη διαμονηί ς και γενικαί οποιαδηί ποτε επιβαί ρύνση επιβαί λλεται αποί τις τοπικεί ς
αρχεί ς των τοί πων διεί λεύσης ηί διαμονηί ς.
 Υπεύί θύνη δηί λωση οί τι το Ταξιδιωτικοί Γραφειίο διαθεί τει ειδικοί σηί μα λειτούργιίας, το
οποιίο βριίσκεται σε ισχύί .
Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα απαραίτητα
συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται.
Το Σχολειίο διατηρειί το δικαιίωμα της ακύί ρωσης της εκδρομηί ς, λοί γω μη σύμπληί ρωσης
τού αριθμούί μαθητωίν, μη εί γκρισης της μετακιίνησης ηί λοί γω αί λλης σοβαρηί ς αιτιίας
(απεργιωίν, κακοκαιριίας, κλειίσιμο σύνοί ρων, κλπ) χωριίς αποζημιίωση τού Ταξιδιωτικούί
Γραφειίού.

11. Ισχύουσα νομοθεσία
 η αξιολοί γηση θα γιίνει σύί μφωνα με το αί ρθρο 13 της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2802-2017 τού ΦΕΚ 681 τΒ/2017
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