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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με τη
μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από την Ελβετία (CERN) του
8ου ΓΕΛ Πατρών»

Το 8ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN στην Ελβετία από
07/10 – 13/10/2019 (σύνολο ημερών επτά). Για το σκοπό αυτό, η Δ/νση του 8ου Γενικού Λυκείου
Πάτρας, καλεί τους ταξιδιωτικούς πράκτορες που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν στο γραφείο
της Δ/ντριας του σχολείου, κλειστή έντυπη προσφορά για την διοργάνωση της εκδρομής μέχρι την
Τρίτη 11/06/2019 και ώρα 12:00 π.μ.
1. Προορισμός: Ιταλία - Ελβετία
Ημερομηνία αναχώρησης 07/10 /2019 ημέρα Δευτέρα
Ημερομηνία επιστροφής 13/10/2019 ημέρα Κυριακή
(ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα)
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:
45 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί. Σύνολο 49 μαθητές και εκπαιδευτικοί.
3. Μεταφορικά μέσα:
Ένα λεωφορείο για μετακινήσεις από και προς τον προορισμό μας.
Οι μετακινήσεις των μαθητών θα γίνονται με κλιματιζόμενο λεωφορείο που πληρεί τις προδιαγραφές
ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών, βάσει της κείμενης σχετικής νομοθεσίας με έμπειρο οδηγό. Το
λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει υποδοχή usb για την αναπαραγωγή μουσικής και να έχει άδεια
πρώτης κυκλοφορίας μετά το 2005 καθώς και να είναι διαθέσιμο για όλες τις μετακινήσεις των
μαθητών. Επιβατικό πλοίο της Minoan Lines για μετακίνηση από Πάτρα για Ανκόνα και
αντίστροφα.
4. Διανυκτέρευση:
Έξι συνολικά διανυκτερεύσεις:
Δυο διανυκτερεύσεις εν πλω: Πάτρα – Ανκόνα και αντίστροφα
Απαιτούνται:
1 Δίκλινη, 1 τρίκλινη και 10 τετράκλινες καμπίνες για μαθητές (28 κορίτσια & 17 αγόρια)
4 μονόκλινες καμπίνες για εκπαιδευτικούς
Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία:
Μία διανυκτέρευση στο Μιλάνο. Όσο το δυνατόν πιο κοντά στα σημεία επίσκεψης
Δύο διανυκτερεύσεις στην περιοχή της Γενεύης (Γαλλικό έδαφος κατά προτίμηση Ανεσί). Μία
διανυκτέρευση στην περιοχή της Μπολόνιας (κατά την επιστροφή)
Απαιτούνται δωμάτια: 13 τρίκλινα, 3 δίκλινο για μαθητές - 4 μονόκλινα για καθηγητές

Κατηγορία καταλύματος για τις διανυκτερεύσεις εκτός πλοίου:
Ξενοδοχεία 3* και άνω σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς. Πρωινό και ημιδιατροφή σε μπουφέ, όπως όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου (να
αναφέρετε ονομαστικά τα ξενοδοχεία και την ακριβή τοποθεσία). Το ξενοδοχείο να πληρεί όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή διαμονή: θέρμανση, ζεστό νερό ελεύθερο WiFi). Η
ημιδιατροφή να μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των
μαθητών στις ξενοδοχειακές μονάδες (είτε να προσφερθεί νωρίτερα). Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι
του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά την διαμονή μας.
5. Ευπροσήγορος ξεναγός. καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής κυρίως από την Ανκόνα μέχρι και την
επιστροφή στην Ανκόνα
6. Συμβόλαιο ομαδικής και ατομικής ασφάλισης όλων των μετακινουμένων μαθητών και
εκπαιδευτικών το οποίο θα προβλέπει: α) Διασφάλιση πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
β) Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση
κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα).

7.

Υπεύθυνη δήλωση του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται
σε ισχύ καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του σήματος και άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

8.

Τα χρήματα θα δοθούν το 75% μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής και το 25% μετά την
εκδρομή ως ποινική ρήτρα.

9.

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια επιλογής.

10. Το τουριστικό γραφείο που θα επιλεγεί, πριν την αναχώρηση θα πρέπει να καταθέσει στο σχολείο, τις
κρατήσεις δωματίων στα προτεινόμενα ξενοδοχεία και την κράτηση θέσεων στο πλοίο.
11. Απόδοση από το τουριστικό γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από πλευράς του.
12. Στις προσφορές να αναφέρεται η συνολική τιμή και η τιμή ανά μαθητή. Επίσης να αναφέρεται η
δυνατότητα οποιασδήποτε επιπλέον παροχής προς τους συμμετέχοντες (π.χ. δωρεάν ή μειωμένη
συμμετοχή μαθητών από τη συμπλήρωση καμπινών /δωματίων).

Για τη σύνταξη της προσφοράς πρέπει να συνυπολογισθούν και τα εξής:
- Όλα τα δωμάτια να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο σε έναν ή το πολύ δύο ορόφους
- Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες απεργίες- εκλογές) με αλλαγή
ημερομηνιών ή και ακύρωσης της μετακίνησης ( χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο - με
επιστροφή όλων των χρημάτων).
13. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή από τα
τουριστικά γραφεία.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδρομής στο οποίο θα βασιστεί η προσφορά.
Πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN της Γενεύης
1η μέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 07-10-19: Σχολείο - Λιμάνι Πάτρας- Ancona (High Speed Ferries)
16:20 μ.μ.: Συγκέντρωση στο σχολείο και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας.
17:00 μ.μ.: Άφιξη στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες.
19:00 μ.μ.: Απόπλους για την Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα ΤΡΙΤΗ 08-10-19: Ανκόνα - Μιλάνο (440km – 4.30h ).
17:00 μ.μ.: Άφιξη στην Ανκόνα. Αναχώρηση για Μιλάνο.
20:00 μ.μ.: Ενδιάμεση στάση.
22:30 μ.μ.: Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Μιλάνο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 09-10-19: Περιήγηση στο Μιλάνο και αναχώρηση για τη Γενεύη. (318km, 4h)

07:00 π.μ.: Πρωινό – 08:00 Checkout.
08:30 – 09:30: Προγραμματισμένη ξενάγηση στο Γήπεδο «Τζιουζέπε Μεάτσα» (Σαν Σίρο ).
10:00 π.μ.: Μετάβαση στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Leonardo da Vinci.
10:30 – 12:00: Προγραμματισμένη ξενάγηση στο Μουσείο επιστημών και τεχνολογίας.
12:30 – 16:30: Περιήγηση πεζῇ με το συνοδό από το ταξιδιωτικό γραφείο στην πλατεία Duomo (Μυστικός
Δείπνος – Καθεδρικός Ναός Duomo) και στη σκάλα του Μιλάνου (Τeatro alla scala). Σύντομο γεύμα στην πόλη.
16:30 μ.μ.: Αναχώρηση από Milano για Γενεύη.
21:00 μ.μ.: Άφιξη στη Γενεύη ή σε γαλλικό έδαφος. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
21:30 μ.μ.: Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η μέρα ΠΕΜΠΤΗ 10-10-19: Επίσκεψη στη Γενεύη και CERN
07:00 π.μ.: Πρωινό – Checkout.
08:00 π.μ.: Αναχώρηση για την Επίσκεψη στο CERN.
09:00-12:00: Προγραμματισμένη ξενάγηση στο CERN (πείραμα ATLAS και ηλεκτρομαγνήτες).
12:00 – 13:00: Περιήγηση στις διαδραστικές εκθέσεις «Μικρόκοσμος» και «Ο κόσμος των σωματιδίων» .
13:00 – 14:45: Σύντομο γεύμα στο εστιατόριο του CERN και αγορά αναμνηστικών από τη Reception.
Αναχώρηση για τη Γενεύη..
15:00 - 16:30: Προγραμματισμένη ξενάγηση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γενεύης.
16:30 – 20:00: Επιστροφή στη Γενεύη και ξενάγηση στην πόλη από το συνοδό του ταξιδιωτικού πρακτορείου,
(Geneva’s history of science και United Nations Officeat Geneva –The Palaisdes Nations.)
20:30 μ.μ.: Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-10-19: Επίσκεψη στο μουσείο της Ferrari και μετάβαση στη Bologna
07:00 π.μ.: Πρωινό – 08:00 Checkout.
08:30 π.μ.: Αναχώρηση από Γενεύη για Πάρμα. 442km, 6h.
12:30 π.μ.: Ενδιάμεση στάση για φαγητό.
15:30 μ.μ.: Άφιξη στο μουσείο της Ferrari (Maranello). Σύντομη ξενάγηση.
17:30 μ.μ.: Αναχώρηση για Bologna. 100 km, 1h .
19:00 μ.μ.: Άφιξη στη Bologna.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο στην πόλη.
6η μέρα ΣΑΒΒΑΤΟ 12-10-19: Αναχώρηση από Bologna για Ancona
07:00 π.μ.: Πρωινό – 07:30 Checkout.
08:00 - 11:00 π.μ.: Περιήγηση- ξενάγηση στο κέντρο της Bologna.
11:30 μ.μ.: Αναχώρηση για Ανκόνα 275km, 3h
15:30 μ.μ: Επιβίβαση στο πλοίο.
17:00 μ.μ.: Αναχώρηση για Πάτρα.
7η μέρα ΚΥΡΙΑΚΗ 13-10-19: Λιμάνι Πάτρας – σχολείο
14:30 μ.μ: Άφιξη στην Πάτρα. 15:30 μ.μ.: Άφιξη στο σχολείο.)

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού, καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.
Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά – σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες- μετά από αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 11/06/2019 και ώρα 13:00
στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου.
.
Η Διευθύντρια

Κωτσελένη Σοφία

