Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ
Σετραήμερησ Εκπαιδευτικήσ Εκδρομήσ του 8ου ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ
ςτο Νυμφαίο, Πόζαρ, Καςτοριά.
1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα πλαύςια
τησ τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ του 8ου ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ ςτο Νυμφαίο, Πόζαρ, Καςτοριά.

2. Προδιαγραφέσ
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ
Ημερομηνύα αναχώρηςησ 19-04-2018 ημϋρα Πϋμπτη
Ημερομηνύα επιςτροφόσ 22-04-2018 ημϋρα Κυριακό
2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή
Αριθμόσ μαθητών: 38 ό 57
Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 3 ό4
Αριθμόσ κηδεμόνων: 0
υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών: 51 ό 67
2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικήσ Επίςκεψησ ΝΤΜΦΑΙΟ -ΠΟΖΑΡ - ΚΑΣΟΡΙΑ
Ημερομηνίεσ: 19-04-2018 εωσ 22-04-2018
19/04/2018 (Πζμπτη)
07.30 Αναχϊρθςθ από το 8ο ΓΕΛ Ράτρασ (Αλοννιςου 109, Ράτρα) για Ιωάννινα (217Km, 4h).
11.00 – 11.30 Σφντομθ ςτάςθ ςτο γεφφρι τθσ Άρτασ.
12.00 Άφιξθ ςτο Κζντρο Ρρόλθψθσ Εξαρτιςεων Ιωαννίνων (Κένηπο Ππόλητηρ ηυν Εξαπηήζευν και Πποαγυγήρ ηηρ
Ψςσοκοινυνικήρ Υγείαρ «Σσεδία», Καμπέπειο Πνεςμαηικό Ίδπςμα, Παπαδοπούλος 11 – 3ορ Όποθορ 45444 Ιυάννινα, Τηλέθυνο: 26510 25595)

12.00 - 14.00 Ενθμζρωςθ και βιωματικι δράςθ από τουσ υπεφκυνουσ του Κζντρου (ομάδα Αγωγισ Υγείασ)
ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ Επίςκεψθ ςτο Νθςάκι και το Μουςείο του Αλθ Ραςά (Ομάδα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ)
14.00 - 15.00 Σφντομο γεφμα.
15.30 Αναχϊρθςθ για το Νυμφαίο (206 km, 3h)
18.30 Άφιξθ ςτο Nυμφαίο, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο.
19.00 - 20.30 Ρεριιγθςθ ςτο Νυμφαίο με τα πόδια για γνωριμία με τθν περιοχι.
21.00 Δείπνο ςτο ξενοδοχείο.
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20/04/2018 (Παραςκευή)
08.00 Αφφπνιςθ και πρωινό ςτο ξενοδοχείο.
09.00 Ραράδοςθ δωματίων και τακτοποίθςθ αποςκευϊν ςτο λεωφορείο.
09.30 Αναχϊρθςθ με τα πόδια για τθ Νίκειο Σχολι και το καταφφγιο τθσ Αρκοφδασ
10.00 - 11.30 Ρρογραμματιςμζνθ Ενθμζρωςθ από τουσ υπεφκυνουσ του κζντρου «Αρκτοφροσ» (Αεηόρ, 53075,
Φλώπινα)
11.30 Αναχϊρθςθ για το καταφφγιο του Λφκου (Αγραπιδιζσ)
12.00 - 13.00 Ρρογραμματιςμζνθ Ενθμζρωςθ από τουσ υπεφκυνουσ του Κζντρου. Σφντομο γεφμα.
13.00 Αναχϊρθςθ για τθν Ζδεςςα (63,6 km, 1h)
14.30 Άφιξθ ςτο Ράρκο των Καταρρακτϊν τθσ Ζδεςςασ. Ρρογραμματιςμζνθ ξενάγθςθ (Βαρόςι,
Σιςαμοτριβείο, Νερόμυλοι, Ερπετάριο, Σπιλαιο καταρρακτϊν).
17.30 Αναχϊρθςθ για Λουτρά Ρόηαρ (32,5Km, 1h).
18.30 Άφιξθ ςτα Λουτρά Ρόηαρ, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο.
19.00 - 20.00 Επίςκεψθ ςτα λουτρά.
20.00 Επιςτροφι και Δείπνο ςτο ξενοδοχείο.

21/04/2018 (άββατο)
08.00 Αφφπνιςθ και πρωϊνό ςτο ξενοδοχείο.
09.00 Ραράδοςθ δωματίων και Τακτοποίθςθ αποςκευϊν ςτο λεωφορείο.
09.30 Αναχϊρθςθ με το λεωφορείο για τθν αφετθρία τθσ πεηοπορίασ.
10.00 - 13.30 Ρρογραμματιςμζνθ πεηοπορία διάρκειασ 2 ωρϊν προσ τον Καταρράκτθ Κουνουπίτςασ με τον
ζφορο μονοπατιϊν ςε ςυνεργαςία με τθν ορειβατικι Λζςχθ Αριδαίασ (http://eosar.blogspot.gr/p/blogpage_15.html)
14.00 Στάςθ για ςφντομο γεφμα.
15.00 Αναχϊρθςθ για τθν Καςτοριά (126 Km, 3h)
18.00 Άφιξθ ςτθν Καςτοριά. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο.
18.00 - 20.00 Ρεριιγθςθ ςτθν πόλθ.
20.30 Δείπνο ςτθν πόλθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο με τα πόδια.

22/04/2018 (Κυριακή)
07.00 Αφφπνιςθ και πρωινό ςτο ξενοδοχείο.
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08.00 Ραράδοςθ δωματίων και τακτοποίθςθ αποςκευϊν ςτο λεωφορείο.
08.30 Αναχϊρθςθ με το λεωφορείο για το Ενυδρείο τθσ Καςτοριάσ.
09.00 - 10.00 Ρρογραμματιςμζνθ ξενάγθςθ ςτο Ενυδρείο.
10.30 Αναχϊρθςθ για τθν Ράργα.(247 Km, 3h)
14.00 - 15.00 Ρεριιγθςθ ςτθν Ράργα. Σφντομο Γεφμα.
15.15 Αναχϊρθςθ για τθν Ράτρα (239 Km, 3h)
18.30 Άφιξθ ςτο χϊρο του ςχολείου.

2.4. Μέςα μεταφοράσ: Απαραίτητοσ αριθμόσ Σουριςτικών Λεωφορείων

2.5. Διαμονή: Σρεισ ςυνολικά διανυκτερεύςεισ.
1η διανυκτέρευςη ςτο Νυμφαίο με ημιδιατροφή,
2η διανυκτέρευςη ςτο Πόζαρ με ημιδιατροφή,
3η διανυκτέρευςη ςτην Καςτοριά με πρωινό.
2.6. Ξεναγόσ: Δεν κρίνεται απαραίτητοσ.

2.7. Δεύτεροσ Οδηγόσ: Δεν κρίνεται απαραίτητοσ.

2.8. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ και ταξιδιωτική.
 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ (υποχρεωτική). 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 αςτικόσεπαγγελματικόσ 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.
 Σαξιδιωτική αςφάλιςη. Η ΔΔΕ ςυνιςτϊ και την Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε
περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ.

3. Ελάχιςτεσ προώποθέςεισ
Τα οχόματα που θα χρηςιμοποιηθούν για την μεταφορϊ και οι χώροι διαμονόσ θα πρϋπει
να πληρούν κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ.
3.1. Προδιαγραφέσ οχημάτων κατ’ ελάχιςτον
•
Άριςτη εςωτερικό, εξωτερικό και μηχανολογικό κατϊςταςη του οχόματοσ,
ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ ΚΤΕΟ
•
Κλιματιςμό
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•
•
•

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
3.2. Προδιαγραφέσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον.
• Ξενοδοχεία 3* και άνω ςε τρίκλινα ι δίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ
ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ. Πρωινό και ημιδιατροφή ςε μπουφζ (1η διανυκτέρευςη ςτο
Νυμφαίο με ημιδιατροφή, 2η διανυκτέρευςη ςτο Πόζαρ με ημιδιατροφή), και μια
διανυκτζρευςθ μόνο με πρωινό (3η διανυκτέρευςη ςτην Καςτοριά) όπωσ όλοι οι πελάτεσ του
ξενοδοχείου (να αναφζρετε ονομαςτικά τα ξενοδοχεία και τθν ακριβι τοποκεςία). Το ξενοδοχείο
να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για ςωςτι διαμονι: κζρμανςθ, ηεςτό νερό,
ελεφκερο WiFi). Η ημιδιατροφή να μπορεί να πραγματοποιηθεί και ςτην περίπτωςη
κακυςτζρθςθσ τθσ επιςτροφισ των μακθτϊν ςτισ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. Πλοι οι κοινόχρθςτοι
χϊροι του ξενοδοχείου να είναι ςτθ διάκεςθ του ςχολείου και ςε πλιρθ λειτουργία κατά τθν
διαμονι μασ. Θα γύνουν δεκτϋσ προςφορϋσ που προτεύνουν τη κατϊτμηςη των μαθητών ςε
διαφορετικϊ καταλύματα μόνο εϊν δεν υπϊρχει εναλλακτικό, λόγω μικρόσ χωρητικότητασ των
καταλυμϊτων ςτισ θϋςεισ διανυκτϋρευςησ. Επύςησ να προςφϋρεται από το κατϊλυμα
δυνατότητα ςύνδεςησ με Internet.

• Η διαμονό των μαθητών μπορεύ να γύνει ςε δύκλινα, τρύκλινα ό τετρϊκλινα δωμϊτια με
κανονικϊ-ομοιόμορφα κρεβϊτια. Βοηθητικϊ κρεβϊτια (ρϊντζα) δεν εύναι αποδεκτϊ. Η
διαμονό των ςυνοδών καθηγητών θα γύνει ςε μονόκλινα δωμϊτια.

4. Λόγοι αποκλειςμού μετά την επιλογή 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. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
Όλα τα ταξιδιωτικϊ γραφεύα που πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ ςύμφωνα με την
ιςχύουςα νομοθεςύα.

6. Χρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου μϋχρι και τισ
26-03-2018 ώρα 13.00 μ.μ. 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. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 26-03-2018 και ώρα 14.00 ςτο γραφεύο τησ
Διευθύντριασ του 8ου ΓΕΛ Πϊτρασ.

8. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη
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Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ με ποιοτικϊ
κριτόρια.

9. Ρήτρα ςυμμετοχήσ*
Τα χριματα κα δοκοφν το 75% μζχρι τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ και το 25% μετά τθν
εκδρομι ωσ ποινικι ριτρα

10.

Διευκρινήςεισ για την προςφορά

Η προςφορά θα περιλαμβάνει:


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 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 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.
Προςφορέσ που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίσ τα απαραίτητα ςυνοδευτικά
έντυπα, θα απορρίπτονται.
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.

11.


Ιςχύουςα νομοθεςία
η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 τησ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του
ΦΕΚ 681 τΒ/2017

Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ ώπαρ λήξηρ ηος διαγωνιζμού, καμία πποζθοπά δεν θα γίνεηαι δεκηή.
Θα επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ πλευράσ προςφορά – ςε ςυνδυαςμό με τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ- μετά από αξιολόγηςη που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτζρα 26/03/2018
και ϊρα 14:00 ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου.
Η Διευθύντρια του 8 ου ΓΕΛ

Σοφύα Κωτςελϋνη ΠΕ02
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