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Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή
ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ 7-ήμερης
εκδρομής του 7ου ΓΕΛ Πάτρας με προοριςμό Ιταλία – Ρώμη
(ESRIN).
1. Αντικείμενο τησ προκήρυξησ
Αντικεύμενο τησ παρoύςησ Προκόρυξησ εύναι η παροχό ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτα
πλαύςια τησ 7-ήμερης εκδρομής του 7ου ΓΕΛ Πάτρας με προοριςμό Ιταλύα – Ρώμη
(ESRIN).

2. Προδιαγραφέσ
2.1. Ημερομηνίεσ διεξαγωγήσ τησ εκδρομήσ
Ημερομηνύα αναχώρηςησ 27-04-2019 ημϋρα Δευτϋρα.
Ημερομηνύα επιςτροφόσ 3-05-2019 ημϋρα Κυριακό.
2.2. Αριθμόσ ςυμμετεχόντων ςτην εκδρομή
Αριθμόσ μαθητών 41- 45
Αριθμόσ ςυνοδών-καθηγητών 04.
Αριθμόσ κηδεμόνων 00
υνολικόσ αριθμόσ μαθητών και ςυνοδών 45-49.
2.3. Πρόγραμμα τησ εκδρομήσ *
1Η ΗΜΕΡΑ: Δευτϋρα 27-4-2019: χολεύο – Λιμϊνι Πϊτρασ – Ανκόνα
2Η ΗΜΕΡΑ: Σρύτη 28-4-2019 : Ανκόνα – Ρώμη – Διανυκτϋρευςη
3Η ΗΜΕΡΑ: Σετϊρτη:29-4-2019 Επύςκεψη ςτο ESRIN, Απόγευμα: Ξενϊγηςη
ςτη Ρώμη – Διανυκτϋρευςη
4Η ΗΜΕΡΑ: Πϋμπτη 30-4-2019 Πρωύ:. Ξενϊγηςη ςτη Ρώμη, Βατικανό, Άγιοσ
Πϋτροσ.
5Η ΗΜΕΡΑ: Παραςκευό 1-05-2019: Νϊπολη, επύςκεψη και ξενϊγηςη ςτην
Πομπηύα, Ποζιτϊνο, Αμϊλφι – Διανυκτϋρευςη ςτη Νϊπολη.

6Η ΗΜΕΡΑ: ϊββατο 2-05-2019: Αναχώρηςη από Νϊπολη, μετϊβαςη ςε Μπϊρι
– εν πλω.
7Η ΗΜΕΡΑ: Κυριακό 3-05-2019: Λιμϊνι Πϊτρασ – χολεύο.
2.4. Μέςα μεταφοράσ*



1 Λεωθνξείν, όρη δηώξνθν, γηα κεηαθηλήζεηο από θαη πξνο ηνλ πξννξηζκό καο.
Να αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεωλ & ε παιαηόηεηα.
Επηβαηηθό πινίν γξακκήο γηα κεηαθίλεζε από Πάηξα γηα Αλθόλα θαη από Μπάξη
γηα Πάηξα.
Τν ιεωθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα
κεηαθηλείηαη ζύκθωλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ.

2.5.Διαμονή*
Έμη ζπλνιηθά δηαλπθηεξεύζεηο:
 Δύο διανςκηεπεύζειρ εν πλω: Πάηπα – Ανκόνα και Μπάπι –
Πάηπα
- Δίθιηλεο ή ηεηξάθιηλεο θακπίλεο γηα καζεηέο
- Μνλόθιηλεο θακπίλεο γηα ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο
 Τέζζεπειρ διανςκηεπεύζειρ ζε ξενοδοσεία:
- Τξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζηε Ρώκε (βι. ην αλαιπηηθό πξόγξακκα) & κία
δηαλπθηέξεπζε ζηε Νάπνιε.
- Δωκάηηα: Τξίθιηλα ή δίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο
ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο.
- Καηεγνξία θαηαιύκαηνο γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο εθηόο πινίνπ:
Ξελνδνρεία θαηεγνξίαο όρη ιηγόηεξν ηωλ 3 αζηέξωλ (*** - επίζεκνο
ραξαθηεξηζκόο Ε.Ο.Τ.).
- Δηαηξνθή: α) Με ππωινό ζε μποςθέ, όπωο όινη νη πειάηεο ηνπ
μελνδνρείνπ ή β) Με ππωινό ζε μποςθέ, όπωρ όλοι οι πελάηερ ηος
ξενοδοσείος και ημιδιαηποθή ηη 2η, 3η, 4η και 5η ημέπα. Η
εκηδηαηξνθή λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έμνδα ηνπ πξαθηνξείνπ
θαη ζηελ πεξίπηωζε θαζπζηέξεζεο επηζηξνθήο ηωλ καζεηώλ ζηηο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο εληόο ηνπ ωξαξίνπ ζεξβηξίζκαηνο δείπλνπ.
Απαπαίηηηη η αναθοπά ζηην ονομαζία ηων ξενοδοσείων, ζηο
πεπιεσόμενο ηος παπεσομένος ππωινού & γεύμαηορ, ζηην ακπιβή
ηοποθεζία και ζηην σιλιομεηπική απόζηαζη από ηο κένηπο ηηρ
πόληρ. Όινη νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηωλ μελνδνρείωλ λα είλαη ζηε δηάζεζε
ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηακνλή καο. Επίζεο, ηα
μελνδνρεία πξέπεη λα έρνπλ θαιέο αμηνινγήζεηο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο.

2.6.

2.7.

Ξεναγόσ
Απαιτεύται ϋμπειροσ ξεναγόσ ςε όλεσ τισ επιςκϋψεισ βϊςει προγρϊμματοσ.

υνοδόσ
Απαιτεύται ςυνοδόσ με εμπειρύα ςτουσ τόπουσ διϋλευςησ και προοριςμού.

2.8

Απαιτεύται και δεύτεροσ οδηγόσ αν κρύνεται αναγκαύο

2.9. Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ και ταξιδιωτική.

 Αςφάλεια αςτικήσ ευθύνησ (υποχρεωτική). Σο ανϊδοχο
ταξιδιωτικό γραφεύο βϊςει του Π.Δ. 339/1996 απαιτεύται να εύναι
αςφαλιςμϋνο για αςτικό-επαγγελματικό ευθύνη. Τποχρεούται πριν
την τελικό κατακύρωςη τησ εκδρομόσ, να καταθϋςει ςτο ςχολεύο όλα
τα απαραύτητα ϋγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ
αςτικόσ-επαγγελματικόσ ευθύνησ ςε ιςχύ. τη ςυνϋχεια το ςχολεύο θα
διαςταυρώςει μϋςω του ΗΑΣΣΑ τα υποβαλλόμενα ςτοιχεύα και αφού
ελεγχθούν θα γύνει η τελικό κατακύρωςη ςτο γραφεύο που αρχικϊ
επιλϋχθηκε. ε διαφορετικό περύπτωςη το ταξιδιωτικό γραφεύο
κρύνεται ϋκπτωτο.
 Σαξιδιωτική αςφάλιςη. Επιθυμούμε και την Πρόςθετη Αςφϊλιςη
κϊλυψησ εξόδων ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθϋνειασ.

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

Να αναφϋρεται ο αριθμόσ θϋςεων
3.7. 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, 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.

 Σο 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. Φρόνοσ, τρόποσ και τόποσ υποβολήσ των προςφορών
Οι προςφορϋσ θα υποβληθούν ςφραγιςμϋνεσ ςτη γραμματεύα του ςχολεύου μϋχρι
και τισ 16-12-2019 και ώρα 12.00π.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. Φρόνοσ και τόποσ αποςφράγιςησ των προςφορών
Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει ςτισ 16-12-2019 και ώρα 12.30π.μ. ςτο
Γραφεύο του Διευθυντό του 7ου ΓΕΛ Πϊτρασ.

8. Διαδικαςία που επελέγη για την ανάθεςη
Αξιολόγηςη και επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊσ με ποιοτικϊ κριτόρια.
9. Ρήτρα ςυμμετοχήσ*
Σα χρόματα θα δοθούν το 80% ςε δύο δόςεισ μϋχρι την πραγματοπούηςη τησ
εκδρομόσ και το 20% μετϊ την εκδρομό ωσ ποινικό ρότρα.

10. Η προςφορά θα περιλαμβάνει:





Έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη ςύμβαςησ αςτικόσ-επαγγελματικόσ
ευθύνησ ςε ιςχύ & Τ.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 Υ.Π.Α.΄και
να περιέχονται τυχόν επιπλέον κόςτοσ μεταφοράσ αποςκευών, διόδια
εθνικών οδών, δημοτικούσ φόρουσ ή δημοτικά τέλη διανυκτέρευςησ , τέλη
διαμονήσ ( είςοδοι του λεωφορείου ςτο ιςτορικό κέντρο των πόλεων) και
γενικά οποιαδήποτε επιβάρυνςη επιβάλλεται από τισ τοπικέσ αρχέσ των
τόπων διέλευςησ ή
διαμονήσ . Επίςησ ςτη ςυνολική τιμή να

περιλαμβάνεται η είςοδοσ ςτον Αρχαιολογικό χώρο τησ Πομπηΰασ και η
είςοδοσ και ο τοπικόσ ξεναγόσ ςτο Μουςείο του Βατικανού ςύμφωνα με το
Πρόγραμμα .
 Τπεύθυνη δόλωςη ότι το Σαξιδιωτικό 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.
Σο χολεύο 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
Σαξιδιωτικού Γραφεύου.

11.Ιςχύουςα νομοθεςία


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