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ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ

Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή ταξιδιωτικών
υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ διήμερης εκδρομής τησ θεατρικήσ ομάδασ
του Γυμναςίου - ΓΕΛ Αιγείρασ ςτην Αθήνα.

1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών
ςτα πλαύςια τησ διόμερησ εκδρομής τησ θεατρικόσ ομϊδασ του Γυμναςύου - ΓΕΛ
Αιγεύρασ ςτην Αθόνα.

2. Προδιαγραφέσ
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ
Ημερομηνύα αναχώρηςησ …15/02/2019 ημϋρα Παραςκευό
Ημερομηνύα επιςτροφόσ……16/02/2019 ημϋρα Σϊββατο
2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή
Αριθμόσ μαθητών : 14
Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών: 2
Συνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών: 16
2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ
Παραςκευή 15/02/2019
08.30
Αναχώρηςη από Αιγεύρα
10.15
Στϊςη ςτα Μϋγαρα
11.00
Αναχώρηςη για Αθόνα
12.00
Άφιξη ςτην Αθόνα, εγκατϊςταςη ςτο ξενοδοχεύο - φαγητό
18.00
Αναχώρηςη για το Εθνικό θϋατρο(ξενϊγηςη)
20.30
Μετϊβαςη ςτο θϋατρο «Οδού Κεφαλληνύασ», παρακολούθηςη τησ
θεατρικόσ παρϊςταςησ « Γυϊλινοσ Κόςμοσ».
22.30
Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο

Σάββατο 16/02/2019
10.00
Αναχώρηςη από το ξενοδοχεύο. Επύςκεψη ςτην Τεχνόπολη (Γκϊζι)
– και ςε αξιοθϋατα με πολιτιςτικό ενδιαφϋρον
17.30
Αναχώρηςη από Αθόνα για Αιγεύρα με ενδιϊμεςη ςτϊςη
20.30
Άφιξη ςτο χώρο του ςχολεύου
2.4. Μέςα μεταφοράσ
Λεωφορεύο
2.5. Διαμονή
Ξενοδοχεύο τριών ό τεςςϊρων αςτϋρων ( επύςημοσ χαρακτηριςμόσ ΕΟΤ) με
πρωινό
Οι μαθητϋσ που θα ςυμμετϊςχουν εύναι: 14 (7 αγόρια και 7 κορύτςια) ςε
τρύκλινα και δύκλινα δωμϊτια , ενώ οι ςυνοδού καθηγητϋσ θα εύναι :
2 ( ςε μονόκλινα )
2.6. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ και ταξιδιωτική.
Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ (υποχρεωτική). Το ανϊδοχο ταξιδιωτικό
γραφεύο βϊςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτεύται να εύναι αςφαλιςμϋνο για αςτικόεπαγγελματικό 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.
Ταξιδιωτικό αςφϊλιςη: Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη
ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ. Επύςησ το ταξιδιωτικό γραφεύο επιβϊλλεται να
προςκομύςει το ςυμβόλαιο τησ πρόςθετησ ταξιδιωτικόσ αςφϊλιςησ ςτο οπούο να
αναφϋρονται τα ποςϊ που καλύπτει.

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
•
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.

3.2. Προδιαγραφέσ χώρων διαμονήσ κατ’ ελάχιςτον.
•
Οι χώροι που θα προςφερθούν για τη διαμονό μαθητών και
εκπαιδευτικών θα πρϋπει να διαθϋτουν νόμιμη ϊδεια λειτουργύασ
και να πληρούν τουσ όρουσ αςφϊλειασ και υγιεινόσ. Ειδικότερα θα
πρϋπει να ϋχουν απαραύτητα θϋρμανςη, ζεςτό νερό και μπϊνιο
εντόσ των δωματύων. Δεν θα γύνουν δεκτϋσ προςφορϋσ που
προτεύνουν τη κατϊτμηςη των μαθητών ςε διαφορετικϊ
καταλύματα, ακόμα και αν εύναι όμορα. Επύςησ να προςφϋρεται
από το κατϊλυμα δυνατότητα ςύνδεςησ με Internet.
•
Η διαμονό των μαθητών μπορεύ να γύνει ςε δύκλινα ό τρύκλινα
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…01/02/2019 και ώρα 10.00π.μ. Προςφορϋσ που υποβϊλλονται
με email δεν γύνονται δεκτϋσ.

7. Χρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 01/02/2019 και ώρα
10.30π.μ. ςτο γραφεύο του ΓΕΛ Αιγεύρασ

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

9. Διευκρινήςεισ για την προςφορά
Η προςφορά θα περιλαμβάνει:









Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ
ευθύνησ ςε ιςχύ & Υπεύθυνη δήλωςη ότι η αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ
καλύπτει τα άτομα τησ εκδρομήσ και δεν έχει ξεπεραςτεί το όριο τησ
ιςχύοσ τησ.
Πρόςθετη Αςφϊλιςη κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό
αςθϋνειασ με ςαφό αναφορϊ ςτα αςφαλιζόμενα ποςϊ. Το ταξιδιωτικό
γραφεύο που θα αναλϊβει τον περύπατο επιβϊλλεται να προςκομύςει το
ςυμβόλαιο τησ πρόςθετησ ταξιδιωτικόσ αςφϊλιςησ.
Τη ςυνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού ςτην οποία θα
περιλαμβάνονται και όλεσ οι αςφάλειεσ που ζητούνται από το ςχολείο
αλλά και την επιβάρυνςη ανά μαθητή μαζί με τα διόδια. Οι παραπάνω
τιμέσ θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το Φ.Π.Α.
Υπεύθυνη δήλωςη ότι το Ταξιδιωτικό Γραφείο διαθέτει ειδικό ςήμα
λειτουργίασ, το οποίο βρίςκεται ςε ιςχύ. Στην υπεύθυνη δόλωςη να
περιλαμβϊνεται το κεύμενο «Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι την ημϋρα ϋναρξησ τησ
μετακύνηςησ των μαθητών του ...................................(όνομα ςχολεύου),....................
τϊξησ-τμόματοσ, όλα τα μεταφορικϊ μϋςα που θα χρηςιμοποιηθούν θα
πληρούν τουσ όρουσ αςφαλεύασ και θα διαθϋτουν όλα τα απαραύτητα
ϋγγραφα. Το τουριςτικό πρακτορεύο ........................................ διαθϋτει ϊδεια
λειτουργύασ απ’ τον Ε.Ο.Τ. ςε ιςχύ».

10.

Ιςχύουςα νομοθεςία




Άρθρα 14 και 15 τησ Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ
2769/Β/2-12-2011), όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με την Υ.Α.
220647/Δ2/23-12-2016 (ΦΕΚ 4227/Β/28-12-2016)
η αξιολόγηςη θα γύνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 του ΦΕΚ 681
τΒ/2017

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 ςοβαρόσ
αιτύασ (απεργιών, κακοκαιρύασ, κλπ) χωρύσ αποζημύωςη του Ταξιδιωτικού
Γραφεύου.

Ο Γιεσθσνηής

Παναγιωηακόποσλος Ανδρέας
Φιλόλογος

